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КІРІСПЕ 
 

Қазіргі күні әлемде халық шаруашылығының түрлі салаларын  сумен  
қамтамасыз  ету және  пайдаланылған лас  суларды тазарту,әкету мәселелері  
барлық елдер  үшін маңызды  болып табылады. «Су - тіршілік көзі» деген  
қанатты  сөзден  судың адамзат  баласына  маңызы  айқын білінеді.Жер 
шарында  жылдан-жылға  суды тұтыну арта түсуде,бұл тенденция әрі қарай 
да өсе түсетіндігі  белгілі. 

«Судын да сұрауы бар»сөзі жалпы осы ресурстың бір қарағанда жер  
планетасында  мол болғанымен, оның тіршілік  үшін  жарамды  қоры  
шектеулі  екендігін көрсетеді. 

Қазақстан территориясы бойынша тоғызыншы орын  алатын үлкен 
мемлекеттердің бірі  және материкте орналасқандықтан  су қорлары 
шектеулі.Бүгінгі күні 2,5 миллионға жуық  қазақстандықтар таза ауызсуға  
қол  жеткізе алмай отыр.Дегенмен елімізде осы мәселені  шешу үшін 
ауқымды жұмыстар атқарылуда.Тәуелсіздік жылдары «Таза Су»(2002), 
«Ақбұлақ», «Ауыз су», «Аймақтарды дамыту бағдарламасы» бағдарламалары 
қабылданып,триллион тенгеден астам қаржы бөлініп, ауылдық елді 
мекендерді орталықтандырылған сумен жабдықтау 62,0%-ға жеткізілді.  

Елімізде беттік ағын су қорлары жылдан жылға азая түсуде. Қазақ су 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының болжамы бойынша 2030 
жылға орташа жылдық ағын 75 шаршы шақырым көлемінде болып, ал 
тұтыну мөлшері 70 шаршы шақырым болатындығы туралы есептеулер 
жүргізілген. 

Беттік ағынды суларды ауыз суға пайдалану күрделене түсуде, себебі, 
оның көлемінің азаюы мен сапасының нашарлауы да үлкен сұрақтар 
туғызуда.  

Трансшекаралық Ертіс, Сырдария, Іле, Жайық секілді ірі өзен суларын 
пайдалануда келісімдерінің дұрыс жұмыс жасамауына байланысты, шешімін 
табуға тиісті мәселелер бар. Суды бөлу, сапасын сақтау, реттеу бағыттарында 
кеткен қателіктердің нәтижесінде орын алған Арал теңізінің тағдыры 
болашаққа сабақ болуымен қатар, оны қайта қалпына келтіру бағдарламасы 
Әмудария мен Сырдария өзені бассейініндегі мемлекеттердің беттік ағынды 
суларды пайдалану концепциясының негізі болуы тиіс. 

Сонымен қатар су ресурстарын пайдаланудағы инновациялық 
технологияларды жасау, халықшаруашылығының барлық саласына енгізу.  

Су қорларын тиімді пайдалануға жол ашып, экологиялық 
тұрақтылықты сақтап, адамдардың өмір сүру ұзақтылығын арттырады. 

Жер асты су қорлары халықшаруашылығын сумен қамтамасыз етуде 
ерекше орын алады. Қазақстанда 3273 жер асты су кен орындары анықталып, 
олардың эксплуатациялық қоры 42,9 млн. м3/тәулік құрайды. 

Жер асты суларының орналасуы біркелкі емес. Мойынқұм, Қызылқұм 
алқаптарында жер асты суларының орасан зор қоры болса, Атырау, 
Маңғыстау аймақтарында олардың қоры аз. 
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Жалпы суды пайдалану өскен сайын, лас сулардың көбейетіндігі анық. 
Сондықтан, оларды жинау, тазалау, әкету және тиімді пайдалану әлемдік 
проблемалардың бірі.  Бұл бағытты да елімізде үлкен жұмыстар жүргізілуде. 
Сулардың сапасына қойылатын нормативтік шектеулер күшейтілуде, 
заңнамалық негіздер қайта қаралып, жасақталуда.  

Осы  аталған жұмыстарды орындау үшін білікті мамандар қажет. 
Сондықтан 1404000-«Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш 
жүйелерінің тазартқыш ғимараттары» мамандығының 1404033-«Су құбыры - 
кәріз шаруашылығының желілері мен құрылыстарын пайдалану технигі» 
біліктілігіне арналып жазылған оқулықта сумен қамтамасыз ету, суды әкету, 
ағынды суларды тазарту жұмыстары толық қамтылған.  
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проблемалардың бірі.  Бұл бағытты да елімізде үлкен жұмыстар жүргізілуде. 
Сулардың сапасына қойылатын нормативтік шектеулер күшейтілуде, 
заңнамалық негіздер қайта қаралып, жасақталуда.  

Осы  аталған жұмыстарды орындау үшін білікті мамандар қажет. 
Сондықтан 1404000-«Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш 
жүйелерінің тазартқыш ғимараттары» мамандығының 1404033-«Су құбыры - 
кәріз шаруашылығының желілері мен құрылыстарын пайдалану технигі» 
біліктілігіне арналып жазылған оқулықта сумен қамтамасыз ету, суды әкету, 
ағынды суларды тазарту жұмыстары толық қамтылған.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖӘНЕ СУ ТАРТУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 
Кіріспе 

 
Адамдардың өмір сүру деңгейі мен жағдайын көтеруде, елді мекендерді 

абаттандыруда, өндірісті дамытуда, ауылшаруашылығында, қоршаған ортаны 
сақтауда, экологиялық балансын ұстап тұруда сумен жабдықтау ерекше және 
маңызды орын алады.  

Тұрғындарды таза, сапасы нормативтік талаптарға сай келетін сумен 
қамтамасыз ету гигиеналық маңызы орасан зор, себебі адамдарды түрлі 
эпидемиологиялық  су арқылы берілетін аурулардан сақтайды және елді 
мекендерді абаттандырудың деңгейін көтереді.  

Мегаполистер, қалалар, аудан орталықтары мен түрлі деңгейдегі елді 
мекендердің суға деген қажеттілігін қамтамасыз ету үшін миллиондаған 
кубометр тәулігіне су көлемі қажет. Осындай мүддені және ауыз судың 
жоғары санитарлық сапасын қамтамасыз ету табиғи су көзін таңдауға жоғары 
тиянақтылықпен келуді, ластанудан сақтауды және суды тазалап, су көзінің 
сарқылмауын талап етеді.  

Бүгінгі күні бірде-бір өндіріс сусыз жұмыс істемейді және 
қолданылатын су көлемі арта түсуде. Сондықтан осы тарауды оқу арқылы 
білім алушы сумен жабдықтау жүйелерін тиімді пайдалануды, есептеулер 
жүргізуді толық игереді. 

 
1.1Сумен жабдықтау жүйелері мен ғимараттары 

 
Сумен жабдықтау жүйелері дегеніміз суды табиғи көздерінен 

қабылдап, оның сапасын жақсартып, пайдаланатын жерлерге жеткізуге 
арналған инженерлік ғимараттар мен шаралардың комплексі. 

Елді мекенді немесе өнеркәсіп кәсіпорынды орталықтандырылған 
сумен жабдықтау жүйесі жер бетіндегі немесе жерасты көздерінен суды 
алып, оны тазалап және өңдеп тұтынушыларға уақытысында қажетті 
мөлшерімен жеткізуді қамтамасыз ету қажет. Осы мақсатпен сумен 
жабдықтау жүйесіне су қабылдайтын ғимараттар, суды арынмен тазарту 
ғимараттарға, жинағыш резервуарлар мен тұтынушыларға жеткізетін сорап 
станциялар, тазарту ғимараттар, сақтау мен реттеуге арналған резервуарлар 
мен арынды су мұнаралар, суды үлестіру мен тұтыну жеріне жеткізуге 
арналған су өткізуші құбырлар мен үлестіруші тораптар кіреді[23]. 

Сумен жабдықтау жүйелерін төменгі бірқатар белгілермен жіктейді. 
1. Қызмет ететін объектінің түріне байланысты: 

 тұрғын жерді сумен қамтамасыз ету жүйесі; . . 
 өндірісті сумен қамтамасыз ету жүйесі; 
 ауылшаруашылықты сумен қамтамасыз ету жүйесі. 

2. Белгілеу бойынша: 
 шаруашылық және ауыз суының жүйесі;  
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 өндірістік жүйе; 
 өрттен сақтық жүйе. 

3. Пайдаланатын табиғи көздерінің түріне байланысты:  
 жер бетіндегі көздерден су қабылдайтын жүйелер; 
 жер астындағы суға бейімделетін жүйелер; 
 аралас қоректену жүйелері. 

4. Суды жеткізу тәсіліне байланысты:  
 өздігінен ағатын су құбыры бар жүйелер; 
 суды механика арқылы сорапты қолданып жіберу; 
 аймақтық жүйелер.  

5. Өндірісті сумен қамтамасыз ету жүйесін өзінше суды 
пайдаланатын тәсіліне байланысты былай жіктеуге болады: 

 тіке ағызу жүйелері; 
 бір ізді жүйелер; 
 айналма жүйелер. 

Осы келтірілген жүйелердің ішіндегі шаруашылық және ауыз суының 
жүйесі халық пен кәсіпорындардың қызметкерлерінің шаруашылық пен ауыз  
су мүддесін сумен қамтамасыз ету керек, өндірістік жүйе өнеркәсіпте 
технологиялық процестерді сумен жабдықтауға арналады, ал өрттен сақтық 
жүйе өртті өшіруге қажет суды жеткізуін қамту керек. 

Аудандық жүйе бір-бірінен бірталай қашықтықта орналасқан бірнеше 
ірі объекттерге суды жеткізуге арналады. 

Жер бетіндегі көздерден су қабылдайтын жүйелер суды өзендерден, су 
қоймаларынан, көл мен теңіздерден, кейде жасанды каналдардан алады. Жер 
астындағы көздерге артезиандық, грунт және қалқыма сулар жатады. Бұл 
көздерден суды қабылдау үшін арнайы су қабылдағыштарды құрады. 

Сумен жабдықтаудың аймақтық жүйелерін территорияның әртүрлі 
бөліктерінде жер белгісінің біраз айырмашылығы бар жерде ойластырады. 
Жердің мұндай бедерінде тораптың жоғары орналасқан учаскелерінде 
сораптар жоғары қысымды үзбеу керек, ал төмен орналасқан учаскелердегі 
тораптарда мұндай қысым жарамайды. Осыған байланысты торапты бірнеше 
аймақтарға бөліп әр қайсысы өзіне қажетті арынды белгілейді. 

Қалалар мен өнеркәсіп көсіпорындарда көбінесе сумен жабдықтаудың 
біріккен жүйелерін құрады. Қалалар мен поселкелерде бірыңғай 
шаруашылық - өрттен сақтық, ал өнеркәсіп орындарында өндірісті - 
шаруашылық - өрттен сақтық жүйелерді ойластырады. Кейбір өндіріс 
мекемелерде технологиялық мүддеге ауыз суы қажетті болмаса екі бөлек 
жүйелерді құрады - өндіріс пен шаруашылық - өрттен сақтық. 

Әртүрлі объектілерді сумен жабдықтау жүйелеріне қоятын негізгі 
талаптарына олардың тапсырылған міндетті жоғары сенімді және тиімді 
көрсеткішпен орындауы жатады. 

Жүйенің жұмыс сенімділігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі - уақыттың 
қаралатын мерзімінде тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы. 

Жүйенің тиімділігі оны құру мен сенімді жұмыс атқаруына кететін 
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 өндірістік жүйе; 
 өрттен сақтық жүйе. 

3. Пайдаланатын табиғи көздерінің түріне байланысты:  
 жер бетіндегі көздерден су қабылдайтын жүйелер; 
 жер астындағы суға бейімделетін жүйелер; 
 аралас қоректену жүйелері. 

4. Суды жеткізу тәсіліне байланысты:  
 өздігінен ағатын су құбыры бар жүйелер; 
 суды механика арқылы сорапты қолданып жіберу; 
 аймақтық жүйелер.  

5. Өндірісті сумен қамтамасыз ету жүйесін өзінше суды 
пайдаланатын тәсіліне байланысты былай жіктеуге болады: 

 тіке ағызу жүйелері; 
 бір ізді жүйелер; 
 айналма жүйелер. 

Осы келтірілген жүйелердің ішіндегі шаруашылық және ауыз суының 
жүйесі халық пен кәсіпорындардың қызметкерлерінің шаруашылық пен ауыз  
су мүддесін сумен қамтамасыз ету керек, өндірістік жүйе өнеркәсіпте 
технологиялық процестерді сумен жабдықтауға арналады, ал өрттен сақтық 
жүйе өртті өшіруге қажет суды жеткізуін қамту керек. 

Аудандық жүйе бір-бірінен бірталай қашықтықта орналасқан бірнеше 
ірі объекттерге суды жеткізуге арналады. 

Жер бетіндегі көздерден су қабылдайтын жүйелер суды өзендерден, су 
қоймаларынан, көл мен теңіздерден, кейде жасанды каналдардан алады. Жер 
астындағы көздерге артезиандық, грунт және қалқыма сулар жатады. Бұл 
көздерден суды қабылдау үшін арнайы су қабылдағыштарды құрады. 

Сумен жабдықтаудың аймақтық жүйелерін территорияның әртүрлі 
бөліктерінде жер белгісінің біраз айырмашылығы бар жерде ойластырады. 
Жердің мұндай бедерінде тораптың жоғары орналасқан учаскелерінде 
сораптар жоғары қысымды үзбеу керек, ал төмен орналасқан учаскелердегі 
тораптарда мұндай қысым жарамайды. Осыған байланысты торапты бірнеше 
аймақтарға бөліп әр қайсысы өзіне қажетті арынды белгілейді. 

Қалалар мен өнеркәсіп көсіпорындарда көбінесе сумен жабдықтаудың 
біріккен жүйелерін құрады. Қалалар мен поселкелерде бірыңғай 
шаруашылық - өрттен сақтық, ал өнеркәсіп орындарында өндірісті - 
шаруашылық - өрттен сақтық жүйелерді ойластырады. Кейбір өндіріс 
мекемелерде технологиялық мүддеге ауыз суы қажетті болмаса екі бөлек 
жүйелерді құрады - өндіріс пен шаруашылық - өрттен сақтық. 

Әртүрлі объектілерді сумен жабдықтау жүйелеріне қоятын негізгі 
талаптарына олардың тапсырылған міндетті жоғары сенімді және тиімді 
көрсеткішпен орындауы жатады. 

Жүйенің жұмыс сенімділігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі - уақыттың 
қаралатын мерзімінде тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы. 

Жүйенің тиімділігі оны құру мен сенімді жұмыс атқаруына кететін 

қаражаттың ең аз шығынымен сипатталады. 
Сумен жабдықтау схемалары 
Сумен жабдықтау схемалары жүйедегі инженерлік ғимараттар мен 

тораптардың өзара орналасуын көрсетеді. 
Елді мекендерді және кәсіпорындарды сумен қамтамасыз ету 

жүйелерінде  табиғи су көздерін дұрыс таңдау өте жауапты және күрделі 
мәселе. Өйткені, ол тек жүйе жұмысы мен сапасына ғана емес, сонымен қатар 
оның құрамындағы ғимараттар санына, экономикалық көрсеткіштеріне  әсер 
етеді. Осы  салада пайдалануға  болатын табиғи су көздері жер үсті жəне жер 
асты су көздері болып екі топқа бөлінеді. Біріншісіне негізінен  өзен, көлдер, су 
қоймалары, ал екіншісіне - тегеурінді және тегеурінсіз жер асты су қабаттары 
жатады[23]. 

 
1.1.1 Жер үсті  суларын  алуға  арналған  ғимараттар 

 
Ауыз су және тұрмыстық қажеттіліктерге арналған жүйелерде жер асты 

су көздерін пайдалану тиімді. Өйткені, олар сапасы жағынан қойылатын 
талаптарға негізгі көрсеткіштерімен сай келеді. Егер жер асты суларын 
әртүрлі себептермен игеру мүмкін болмаса, онда жер үсті су  көздері 
қолданылады. Су көздерінің екі түріде бір-бірімен тікелей байланыста 
болады (1.1-сурет). Себебі, жер  асты суларының  пайда болуына жаңбыр 
және ағын сулар көлемі тікелей қатысты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1-сурет. Жер үсті және жер асты су көздерінің қатар жатқан 
                                           қиынды көрінісі 
 
 Таңдалған  су көзі елді мекенді тұрақты түрде  сумен қамтамасыз етуге 

жарамды болуға тиіс. Жазда құрғап, ал қыста қатып қалатын су көздері сумен 
қамту жүйелерінде жарамсыз деп есептеледі.  
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Қабылданған су көздері келесі талаптарға жауап берулері керек: 
- су мөлшері елді мекеннің алдағы уақыттағы дамуын қамтамасыз етуі; 
- суды тұрақты  және сапалы  түрде бере алу жағдайы; 
- мекен жайға суды техникалық және экономикалық тұрғыдан тиімді 

жолдармен жеткізе алу мүмкіндігі. 
Жер үсті суларының құрамында әртүрлі заттар көп. Олар 

лайлылығымен, органикалық заттармен, микроорганизмдердің молдығымен 
және тұз мөлшерімен сипатталады. Жаңбыр сулары, қар еріген кездегі ағын 
сулар және өз бетімен ағып түсетін ластанған сулар жер үсті су көздеріне 
келіп қосылатындықтан, санитарлық сапасы тұрақты болмайды. Су 
қоймаларының сапасы өзен, теңіз суларынан тазалау келеді. Бірақ, 
балдырлардың күн сәулесі әсерінен тез өсуі,  су түсінің  бұзылуы орын алады. 

Табиғи су көздерін қарастырғанда, олардың тек қазіргі уақыттағы 
сапасын білумен қатар, алдағы уақыттағы жағдайы мен сипатының  
өзгеретінін де ескерген жөн. Таңдаған кезде гидрологиялық сипаттамасы, ең 
төменгі және орташа су ағымы, қажеттілікке сәйкестігі, санитарлық жағдайы, 
өндірістік, ауылшаруашылық кәсіпорындарға таяу орналасқандығы 
ескеріледі. 

Жер асты су көздері, әсіресе бұлақ пен артезиан сулары мөлдір және 
таза болады,  температурасы тұрақты, бактериялар кездеспейді. Оларды 
таңдаған кезде гидрогеологиялық сипаттамалары, су өткізгіштік мүмкіндігі, 
қажеттілікке сәйкестігі, су беру аймағы мен оның санитарлық талаптарға 
жауап беретіндігі қарастырылады[23]. 

Теңіз сулары тұзды болатындықтан, олар көбінесе емдеу мақсатында 
немесе өндіріс қондырғыларын  салқындату және тұщыландыру станцияларында 
пайдаланылады. 

Су көзінің ауыз суға немесе техникалық  қажеттілікке жарамдылығын 
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметі келесі алғышарттар 
негізінде анықтайды: 

- елді мекеннің қысқаша  сипаттамасы; 
- орналасу орнын анықтайтын ситуациялық жоспар; 
- жобаланған (орталықтырылған) сумен қамтамасыз ету сұлбасы; 
- тәуліктік су пайдалану деңгейі жөніндегі мәліметтер; 
- су сапасының деңгейі. 
Жалпы алғанда, тұрмыстық-шаруашылық қажеттілікке тиісті су көздері 

«Орталықтандырған шаруашылық-тұрмыстық қамтуға арналған су көздері. 
Гигиеналық, техникалық талаптар мен таңдау ережелері» мемлекеттік 
стандарты бойынша қабылданады. Алынатын су мен оны өңдеу әдістері ауыз 
суға қойылатын талаптарды қамтамасыз етуі керек. 

Ғимарат орнын таңдаған кезде ағын судың тереңдігі, санитарлық 
талаптарға сәйкестігі, тұрақты түрде су  бере  алу мүмкіндігі, су транспорты 
мен балық қорғау талаптары, гидрологиялық, топографиялық   
сипаттамалары ескеріледі. Таңдап алынған учаскелердің жергілікті 
жағдайлары жеңіл, орташа, ауыр жəне  өте  ауыр  болып үш категорияға  
бөлінеді. Ғимараттың елді мекеннен  алыс орналаспауы, судың тазалығы 
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«Орталықтандырған шаруашылық-тұрмыстық қамтуға арналған су көздері. 
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Ғимарат орнын таңдаған кезде ағын судың тереңдігі, санитарлық 
талаптарға сәйкестігі, тұрақты түрде су  бере  алу мүмкіндігі, су транспорты 
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сипаттамалары ескеріледі. Таңдап алынған учаскелердің жергілікті 
жағдайлары жеңіл, орташа, ауыр жəне  өте  ауыр  болып үш категорияға  
бөлінеді. Ғимараттың елді мекеннен  алыс орналаспауы, судың тазалығы 

және мұз қатуының аз болуы қарастырылуы қажет. Егер пайдаланылатын 
өзендерді анжыр басқан немесе  құм жиналу кемшіліктері болса, онда су алу 
ғимараты оныңдөңес  жағында (бұрылысында) салынуы керек.  Сонда таза су 
алуға  біршама  мүмкіндік  туады. Жағалар бұзылмай, сақталуы үшін олар 
бекітіледі. Өзен арнасының иректеліп өзгеруіне су ағысының жағаны  шаю  
қабілеттілігі әсер етеді. Шаю кезінде көтерілген топырақ басқа  жағаға 
бағытталады немесе қайраңға  отырады. 

Арна  ішіндегі су қабылдағыш  орналасқан жердің тереңдігі  үлкен  рөл 
атқарады. Орналастырылған су қабылдағыштың өзен табанына дейінгі 
қашықтығы  0,7-1,0 метрден, ал мұздың астыңғы жағынан тереңдігі 0,2-0,3 
метрден кем болмауы талап етіледі. Су қабылдау бөлімінде қалқынды 
заттардың, тасындылардың, анжырдың және майда  балықтың тұрып 
қалмауы  қарастырылады. 

Жер асты суларын таңдаған кезде оларды сапалы түрде  жобалау және  
тұрғызу мақсатында алдын ала инженерлік зерттеулер жүргізіледі. Ал, 
гидрогеологиялық күрделі жағдайда, тұтынуға  қажетті су көлемі 1000 
куб.м/тәул. асса, онда геологиялық  барлау  жұмыстары атқарылып, судың 
пайдалану қоры айқындалады. Егер жер үсті және жер асты сулары бір-біріне 
өте  жақын  орналасып, олардың байланысы тығыз қалыптасқан  болса, онда 
зерттеу  жұмыстары инженерлік-гидрометеорологиялық талдаулармен қабат 
атқарылады. Соңғы  жұмыстар тұрақты  түрде өткізілетін қадағалауды  қажет 
етеді. Зерттеу  жұмыстарының барысында  гидрогеологиялық материалдар, 
бұрынғы салынған ұңғымаларды пайдалану  нәтижелері, тау жыныстарын  
қазу мүмкіндіктері, тәжірибелік сүзгілеу жұмыстары, судың санитарлық 
жағдайы, санитарлық  қорғау аймағының параметрлері  қарастырылады. 

Зерттелген  су қабаттары есептік су көлемін толық қамтамасыз ете 
алмайтын жағдайда, басқа  су көздерін пайдалану шаралары немесе су көзін 
жақсарту ұсыныстары техникалық  есепте көрсетіледі[23]. 

Жағалық су алу ғимараттары 
Жағалық су алу ғимараттары, жоғарыда айтылғандай, арна 

бұрылмайтын жерде, өзен жағасы тік болғанда және ондағы су тереңдігі су 
қабылдағышты дұрыс орналастыруға мүмкіндік беретін кезде салынады. 
Шағын және орта сорап станциялары үшін, егер оның сору тереңдігі 4-5 м, су 
деңгейінің өзгеріп отыру аралығы 8-10 м аспаса, онда су қабылдағыш пен 
жағалық құдық станция ғимаратынан бөлек орналасады (1.2-сурет). 
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1.2-сурет. Бөлек орналасқан жағалық су алу ғимараты. 

1 - жағалық құдық; 2 - сораптың сору құбыры; 3 - дросселдік жапқыш; 
4 - табалдырық; 5 - су өткізу тесігі; 6 - қоқыс ұстағыш құрал; 7 - дроссель 
жапқышты басқару тетігі. 

Су өзеннен құдыққа су қабылдау тесіктері (терезелері) арқылы 
құйылады. Тесіктер ғимарат биіктігі бойынша екі-үш қатарда орналасады. 
Бұл біршама таза су алуға мүмкіндік береді. Оларды қоқыс ұстағыш 
торлармен, жөндеуге арналған жапқыштармен және балық қорғайтын 
құрылғылармен жабдықтайды. Су деңгейі сорап өсінен едәуір жоғары болса, 
онда су қабылдағыш пен сорап станциясы біріктіріліп салынады (1.3-сурет). 

Жағалық ғимараттарды салу мен пайдалану кезінде келесі  
ұсыныстарды ескерген жөн: 

1. Ғимараттардың іргетасы суға  төзімді темірбетоннан тұрғызылуы 
керек. 

2. Сораптың жұмыс істеуін жақсарту және жөндеу жұмыстарын 
үздіксіз атқару мақсатында жағалық құдық іші су қабылдағыш камераларға 
бөлінеді. Олардың саны сору құбырларының санына сәйкес етіп алынады. 
Құбырлардың орналастыру ара қашықтығы (3-4) Дс-ге тең болуы тиіс.  
(мұндағы, Дс-сору құбырының диаметрі). 
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1.3-сурет.  Біріктіріліп салынған жағалық су алу ғимараты. 
1 - су қабылдау тесігі; 2 - қоқысұстағыш құрал; 3 - жүк көтергіш кран; 4 

- сораптың су сору құбыры; 5 - тік орналасқан сорап; 6 - электроқозғалтқыш; 
7 - шұңқыр. 

3. Су құрамындағы майда құмдар сорапқа енбеу үшін, сору құбырының 
бас бөлігінде тереңдігі 0,5 метрден  аспайтын шұңқыр қазылады. Ондағы 
шөгілген құмдар ағыншалы сораптар көмегімен сыртқа  сорылады. 

4. Жағалық құдықтың әр секциясында майда тор көзден жасалған 
жалпақ немесе айналмалы қоқысұстағыштар орнатылады; 

5. Тік орнатылған сораптың сору диаметрін судың сорылу 
жылдамдығына байланысты анықтайды. Егер су өтімі 0,1 м3/с дейін болса, 
онда жылдамдық  0,8-1,0  м/с арасында болуы керек, ал одан көп болса, онда 
жылдамдық  0,6-0,8 м/с аралығында қабылданады; 

6. Су қабылдау камерасының ені  (2,0-2,5) Дс-ге тең етіп алынады, 
бірақ ол бір метрден  кем болмауы тиіс; 

7. Сору құбырының бас жағының суға көмілу тереңдігі 0,5 м-ден аз 
болмауы керек. Ал астыңғы жағының қашықтығы (0,8-1,0) Дс-ға тең етіп  
алынады; 

8. Қоқысұстағыш торкөздерінде тұрып қалған ірі қоқыстарды 
механикалық әдіспен  тазалайды. 

Жағалық құдықтың жоғарғы жағы су бетінен 0,8 метрден  биік болуы 
қажет. Ал төменгі жағы құдық табанынан 2 метрден төмен тереңдікте 
орналасады. Себебі, толқын кезінде әлсіз құмдар шайылып кетеді.  
Жағалаудағы  су қабылдағыштар бір қабырғасы арнаға тікелей кіріп тұратын 
темірбетон құдықтан тұрады. Су қабылдағышқа су арнайы орнатылған терезе 
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арқылы кіреді. Ол суда кездесетін ірілі-кішілі заттардың ішке еніп кетпеуін 
болдырмау  үшін темір тормен жабдықталады. Су сораптың сору жүйесінде  
орналасқан торларда   қосымша тазартылады. Сорылған су сорап  
станцияларының  құбырлары арқылы  тиісті жерлерге жеткізіледі. Су 
қабылдау  құдығы дөңгелек немесе тікбұрыш түрінде жасалынады және бір-
біріне тәуелсіз, кемінде екі бөлімнен тұруы тиіс. Құдықтың үстіңгі жағына 
басқару павильоны орналастырылады. Онда су қабылдауға  қажет 
арматуралар, басқару, бақылау және т.б. су қабылдау  құрылғыларын  
пайдалануға қажетті  механизмдер қойылады. Балықтарды сақтау талабы 
қарастырылған өзендерде судың терезеге кіру жылдамдығы  v=0,25....0,4 м/с, 
ал басқаларында 0,3...0,6 м/с шамасында қабылданады. Торлар қозғалмайтын 
немесе айналмалы болуы мүмкін[23]. 

Арналық су алу ғимараттары 
Бөлек салынған арналық су алу ғимараты (1.4-сурет) арна ішінде 

орналастыратын су қабылдау бөлігінен, су ағызатын құбыр немесе 
каналдан,екі бөлімді құдықтан, сонымен қатар сорап  станциясынан тұрады  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4- сурет. Су алу ғимаратының сорап станциясымен  

біріктірілмеген түрі 
1 -  құдықтан су алу құбыры; 2 - арна бетін бекіткіш; 3 - қаланған тас 

беткей; 4 - пьезометрлік сызық.;5-сорап станциясы. 
 
Мұндай жағдайда су қабылдағыштың су кіретін нүктесі өте төмен 

орналасатындықтан, оларды жөндеу, тазалау жұмыстары  қиынға соғады, 
сондықтан тұтынушыларды үздіксіз және сенімді түрде сумен қамтамасыз 
ету  оңайға түспейді. Әсіресе өзендегі су деңгейі артқанда қиындай түседі. 
Бұл кемшілікті түзету үшін суды жоғары деңгейден алатын қосымша терезе 
орнату қажет немесе “құрастырылған ” су алатын ғимараттар тұрғызған жөн.  

Жағалау аса биік болған жағдайда қосқыш құбырды терең, ал кейде өте 
терең орнатуға тура келеді. Сондықтан, кейде су  ағызу үшін сифондық әдіс 
қолданылады.   

Арналық су алу ғимараты сорап станциясымен біріктіріліп, арна ішінде 
салынған жағдайда су қабылдау бөлігі суды тікелей станцияға береді. 
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салынған жағдайда су қабылдау бөлігі суды тікелей станцияға береді. 

Ғимараттарды осылайша құрастырып салу  қымбатқа түседі, оны пайдалану 
қиындап кетеді. Сондықтан бұл әдіс аса жиі қолданылмайды. 

Су қабылдау бөлігі – су басып тұратын, баспайтын жəне мезгіл 
бойынша ғана су басатын болып үшке бөлінеді. Бірінші қабылдау тобына 
жататындарды металдан жылжымалы етіп немесе темірбетоннан тұрақты 
түрде жасауға болады (1.5 – сурет). 

Су қабылдағышты таңдағанда, оның әртүрлі шөгінді, қалқынды 
заттарды, балықтарды ұстауға, қыстың күні  мұз бітеліп қалмауына мән беру 
керек. Сол үшін олардың алдына тор көздер қойылады. Тор көздердің 
стержендері судың ағу бағытына қарай 135 градус етіп орнатылуы қажет. 
Сонда, тұрып қалған бөтен заттарды жуып тастауға ыңғайлы мүмкіндік 
туады. Стержендер арасындағы қуыс 30-100 мм етіп қабылданады. Кіре 
берістегітабалдырық биіктігі 0,5 м-ден кем болмағаны дұрыс. Бұл әдіс 
топырақ шөгінділерін ұстап қалуға мүмкіндік береді. Егер шөгінділер көлемі 
шектен асып кететін болса, онда су қабылдау тиегі жоғарырақ 
орналастырылады[23].. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5-сурет. Қоршалған су қабылдау бөлігінің сұлбасы. 
1 - темірбетонды қаптал; 2 - өзінше су ағатын құбыр; 3 - ластанушы 

заттарды ұстайтын тор көздер; 4 - раструб. биіктігі; h, в - су қабылдау биіктігі 
мен ені. 

Су қабылдау тиектерінің қима ауданын барлық сораптардың бір 
мезгілде істеуіне сәйкес етіп анықтайды. Су сору жылдамдығы, су басып 
тұратын жағдайда, 0,1 – 0,3 м/с-ке тең етіп қабылданады. Балық қорғайтын 
тор көзі бар кезде ол 0,25 м/с-ке тең болуы керек. Егер өзендегі су ағысы 0,4 
м/с-ке асса, онда сору жылдамдығы да 0,4 м/с-ке дейін көтеріледі, балық 
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қорғайтын тор көздері қарастырылмайды. Мұз қатқан жағдайда су қабылдау 
тесігі жоғарыдан есептегенде 0,2 м төменде болуы керек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6-сурет. Су қабылдау бөлігінің мезгілді су басатын варианты 
1 - қоршау тірегі; 2 - су қабылдағыш тор көздері; 3 – су 

қабылдағыштың жоғарғы  қабаты; 4 - өзінше су ағатын құбыр;5-жапқыш. 
 
Су қабылдау бөлігінің мезгілді су басатын баламасы су көліктерін 

жүргізуге және ағаш ағызуға кедергі жасайды, өзеннің гидравликалық 
режимін бұзады. Оның конструкциясы бірінші варианттан аса  бөлек емес 
(1.6 – сурет). 

Судан шығып орналасатын су қабылдағыштарсу деңгейі ең жоғарғы 
мәніне жеткенде де көрініп тұрады. Артықшылығы – су алу процессі тұрақты 
және сапалы атқарылады. Пайдалануға ыңғайлы болғанымен, оны тұрғызуға 
көп қаражат жұмсалады. Өйткені бұл вариант жоғарғы өнімділікте жұмыс 
істейтін сорап станциясына жалғанады. Су қабылдау тесіктері корпустың 
жан-жағында орналасады. Сондықтан, алатын су сапасы басқалардан тәуір 
болады. 

Өздігінен су ағатын тегеурінді құбырлар. Олардың қажеттілігі 
жоғарыдағы су жинайтын құдыққа өзеннен су жеткізу болып есептеледі. 
Жұмысы су деңгейінің өзгеруіне, қажетті су мөлшеріне аса тәуелді емес. Тек, 
су аз керек болса, олар асбесті-цементті құбыр түрінде орналасады, ал 
жоғарғы өнімділікте – темірбетоннан жасалады. Су алу тиімді болу үшін 
құбырларды көлденең немесе ағар жағына қарай еңкіш етіп орналастырады. 
Жоғарғы құдыққа құяр жері су деңгейінен төмен болуы керек[23]. 

Өздігінен су ағатын тегеурінсіз құбырлар.  Су өнімділігі 5 м3/с-тен 
жоғары болғанда және су деңгейінің өзгеруі мүмкін кезде қолданады. Су ағар 
қимасы шеңбер түрінде, төртбұрышты және овалды болуы мүмкін. Бұл 
варианттағы құбырлар да құдыққа қарай еңкіштеніп орналастырылады. 
Құбырдың аяқ жағы су деңгейінен 0,2 м-ге төмен жатады. 

Сифонды су беру құбырларын басқа су айдау баламалары 
экономикалық тұрғыдан тиімді болмаса  қолданылады. Диаметрлері 1,4 м-ге 
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қорғайтын тор көздері қарастырылмайды. Мұз қатқан жағдайда су қабылдау 
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Қабылданған жылдамдықтардың құбырдағы шөгінділерді шаюға 
жарайтындығы А. С. Образовский формуласымен тексеріледі: 

 
   30.11 1 * / * /P w c gV V gWD        ;                        (1.1) 

 
 мұндағы Р - өзен суының лайлығы, кг/м3; 
                          W – шөгінділердің гидравликалық ірілігі, м/с; 
                           с – Шези коэффициенті, м0 5/с; 
                           g – еркін құлау үдеуі, м/с2; 
                           V – құбырдағы су ағу жылдамдығы, м/с; 
                           Д – құбыр диаметрі,м. 
     Құбырға түскен шөгінді заттардың жылжу жылдамдығы: 
 

4V A Dd ,                                        (1.2) 
 

                   мұндағы А – есептік параметр, А=10; 
                                   d – құбыр ішіндегі шөгінді диаметрі, м. 
     Есептеу кезінде бұдырлық коэффициенті 0,02 – 0,04-ге тең етіп 

алынады. 
     Судың құбыр бойымен қалыптаспаған режимде ағуы келесі 

теңдікпен анықталады 
 

 2 / 2 * / / * /H V g l D i g dV dt   ,                      (1.3) 
 

            мұндағы Н - өзендегі су деңгейі мен қабылдау камерасы 
арасындағы   айырмашылық, м. 

  - құбыр ішіндегі гидравликалық үйкеліс коэффициенті; 
е/Д – құбыр ұзындығы мен диаметрі, м. 

  - жергілікті кедергілер коэффициентінің жиынтығы; 
і/д – бірқалыпты су ағуы кезінде деңгейлер айырмашылығы (еңістік), м.   

і/д=0,5м. 
/dV dt  - инерциялық тегеурін, 0,20-0,25 м. Оның мөлшері құбыр  

ұзындығына байланысты өзгеріп отырады. 
Құбырларды шөгінді тұрып қалудан сақтауға қанша әрекет жасағанмен 

де оны толығымен болдырмау мүмкін емес. Сондықтан оларды әр уақыт 
жуып отыру керек. Жуу әдістеріндегі ең кең қолданылатыны суды қайтара 
беру әдісі. Бұл әдіспен жуғанда өзі ағатын құбырға сораптың  тегеурінді 
құбырынан су жіберіп, оны үлкен жылдамдықпен ағызу арқылы тұңбаларды 
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жуып-шаяды. Ал құбыр қабырғасына жабысып қалған қақтарды жуу үшін 
гидропневматикалық әдісті қолданған тиімді. Үлкен диаметрлі құбырлардың 
әр жерінен тесіп, оның ішін арнайы механикалық құралдар көмегімен 
тазалайды. Егер құбырлар бір-біріне фланецпен жалғанған болса, онда 
оларды бөлектеп шаюға мүмкіндік туады. Құбырларды салу кезінде 
антикоррозиялық оқшаулау жасайды. Сырт жағын ағаш рейкалармен қаптап, 
бекітеді. Астыңғы жағын отырмайтындай етіп дайындайды. 

Жағадағы су жинайтын құдық ғимаратпен бірге немесе бөлек 
тұрғызылуы мүмкін. Оның бір жағында су қабылдау бөлімі, екінші жағында 
су алу камерасы орналасады. Су беруді реттеу үшін арнайы ысырмалар 
қойылады. Құбырларды шаюға қажетті құралдармен жабдықталады. Су алу 
камерасында тор көздерге қапталған сеткалар болады. Олар – жалпақ және 
айналмалы түрде жасалынады. Құдық ішіндегі қалдық су көлемі сораптың 30 
– 35 секундтық жұмыс істеуіне жеткілікті болуға тиіс. 

 Арналық су алу ғимараттарының кемшілігі – құрылымы күрделі, 
тұрақты су алуды қамтамасыз ету қиын, су қабылдағышты тексеріп отыру 
оңай емес және су құбырлары тез лайлануы мүмкін. Сондықтан, мұндай 
типтегі ғимараттарды тек сорап стансасының қажетті су өнімділігі төмен 
және орташадан аспағанда ғана салу тиімді[23]. 

Су қабылдағыштар 
Қазіргі уақытта су көзі  аумағындағы  табиғи-климаттық жағдайға, 

сумен  қамтуды сапалы түрде атқару  талаптарына байланысты 
пайдаланылатын су қабылдағыш құралдарының 30-дан аса түрі белгілі. 

Сорылатын су камераға айналып кіретін (құйынды) құбырдан 
жасалған баламасы табиғи жағдай  ауыр болған кезде және су алу көлемі аз 
немесе орташа болса қолданылады (1.7-сурет). 

Әртүрлі материалды сүзгі түрінде жасалған су қабылдағыштарды су 
тереңдігі таяз, түбіндегі лай-құм, тасындылар көп болса, анжыр басатын 
жағдайда  пайдаланған дұрыс (1.8-сурет). Егер сүзгілер онша пайда бермесе, 
онда су қабылдау шөміштерін салған тиімді. Бұл жағдайда су  өнімділігі 2-3 
м3/с-тен кем болмауы керек. Су қабылдағыштардың бас жағын 
қозғалмайтындай етіп орналастыру үшін металдан жасалған оның  
қаптамасын бетонмен толтырады.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.7-сурет  Екі жағынан су кіретін  құйынды  су қабылдағыш 
1- касеталы су қабылдау  тесігі; 2 - құйынды камера; 3 - бункерлі 

камера; 4 - өзінше су ағатын құбыр; 5 - төсеніш. 
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1.7-сурет  Екі жағынан су кіретін  құйынды  су қабылдағыш 
1- касеталы су қабылдау  тесігі; 2 - құйынды камера; 3 - бункерлі 

камера; 4 - өзінше су ағатын құбыр; 5 - төсеніш. 

 
1.8-сурет. Сүзгімен жабдықталған су қабылдағыш сұлбасы 

1- су қалыңдығы; 2 - сүзгі материалы; 3 - төсеніш; 4 - өзінше су ағатын 
құбыр; 5 - құбырдың бас жағы; 6 - корпус, призма. 

 
Су басқан жағдайда оны жобада көрсеткендей етіп орнату оңайлыққа 

соқпайды. Соған қарамастан, қабылдағышты есептік деңгейден  жоғары 
орналастыруға, оның кисайып қалуына, не болмаса ағыс бағытына сәйкес 
келмеуіне жол беруге  болмайды. Су ішіндегі  тасындылардың сумен  бірге 
сорылуын мүмкіндігінше азайту мақсатында қабылдағыштың  бас жағы  өзен  
табанынан ең кем дегенде 0,5 метрден  биіктікте орналасуы керек. Ал, үстіңгі 
жағындағы су басу биіктігі ол жерде су айналымын болдырмайтындай етіп  
қабылданады. Егер үстіңгі қабатта  су айналымы орын алса, онда  сору 
жүйесіне сумен бірге ауа да кіріп, оның  режимін бұзады, кавитация 
қалыптастырады. Бұл  биіктік сору тесігінен жоғары  есептегенде 0,3 
метрден, мұздың астынан алғанда 0,2 метрден кем болмауы керек. Деңгейдің 
осы көрсеткіштерден  азаюы  апаттық жағдайға  жатады. Су 
қабылдағыштардың орналасу орынын дайындау үшін және  оларды   салу 
мақсатында жер қазу машиналары, жылжымалы ұңғыма қазу қондырғылары 
және жару құралдары әртүрлі жағдайларға байланысты  таңдалып, 
қолданылады[23]. 

Су қоймасынан және көлден су алу  ғимараттары.  
Су қоймалары, ағын суларға қарағанда келесі сипаттамалармен 

ерекшелінеді: 
- су қоймалары үлкен тұндырғыш сияқты, өзен суының сапасын  бұзуы 

мүмкін;  
- олардағы су деңгейі тә улік, мезгіл және жыл бойында  біршама метр 

шамасында  өзгеріп отырады; 
- гидротехникалық қажеттілікпен қоймадағы су белгілі бір мезгілде 

ағызып   жіберілетіндіктен, су деңгейі бірден төмен түседі; 
- су  бетінде жиі толқын болады; 
- жағаға жақын аймақтың өзгеше  динамикасы бар; 
- тасындылардың жаға бойымен және  көлденең жылжуы орын алады; 
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- тұңбалану процесі  қарқынды   түрде  жүруі  мүмкін; 
- су лайлығы, температурасы, қоқыстармен былғануы  тұрақты емес; 
- жаға бойындағы  су ағысы көптеген  тасындыларды, планктонды, 

қоқысты   тасымалдайды; 
- мұзқұрсау кезеңінің  алдындағы судың  суып кетуі жиі кездеседі; 
- су қабылдағыштың жоғарғы жағында су айналымының  түзіліп, оған 

ауа    сорылуы мүмкін; 
- суқойманың  ағынсыз тұнық жерлерінде өсімдіктердің өсіп кетуі орын    

алады. 
Осы өзгешеліктерге байланысты, су алу және қабылдау 

қондырғысының түрлеріне қарамастан, қабылдағышқа бағытталған 
ағыстардың өтуіне жол бермейтіндей конструкцияларды таңдап, үйлестіру 
жұмыстарын атқару керек. Өйткені, ағыспен бірге келетін планктон мен 
балдырлар су қабылдау қондырғысын бітеп тастайды. Температуралық 
ерекшелігі бар қойма суларында жазғы уақытта салқын әрі таза суды, ал 
қыста жылы суды қабылдай алатын селективті су қабылдау қондырғыларын 
пайдаланған жөн. Су қабылдау қондырғылары қойманың жағалық аймағынан 
арақашықтықта орналасуы тиіс.  Тазалау жұмыстарының жүйелі түрде 
атқарылуы қажет. 

Кей жағдайларда  су алу ғимараттарын  алдын ала салынған су 
бөгеттерімен  біріктіріп салады (1.9 - сурет). Сонда  гидроэнергетика, су 
транспорты мәселелерін кешенді түрде  шешуге де мүмкіндік туады. 

Су алуға ыңғайлы жерді таңдағанда су қабылдағыштың  таза су алуына 
аса мүмкіндік туғызу шарт, яғни оған жақын жерде судың лайлануы, 
жағаның бұзылмауы қажет. Салынған ғимараттар мейлінше қарапайым, 
пайдалануы  қиындық туғызбауы керек. Оның экономикалық тиімділігін 
талдаған кезде, салуға, пайдалануға кететін шығындардан басқа, кездейсоқ 
қиындықтарға байланысты болатын қосымша шығындарда да ескеріледі[23]. 
 

1.1.2. Жер  асты суларын  алуға  арналған  ғимараттар 
 

Жер қабаттарында жиналған  барлық суларды  жер асты сулары дейміз. 
Арнайы есептеулер бойынша 16 километрге дейінгі тереңдікте жиналған 
тұрмыстық қажеттілікке жарамды судың жалпы қоры 400 миллион шаршы 
километрді құрайды. Бұл әлемдік мұхиттың  1/3 бөлігі деген сөз. 

Ерте заманнан бергі жер асты суларына байланысты ғылымның 
өркендеуіне  суармалы егіншіліктің пайда болуы,өндірістің дамуы зор  ықпал 
етті. Египетте,Орта Азияда,Индияда, Қытайда б.э.д. 2000-3000 жыл бұрын 
ондаған метрдегі құдықтарды  қазу тәжірибелері байқалған. Осы кезеңнен 
бері тегеурінді, тегеурінсіз және өз қысымымен көтерілетін сулар туралы 
түсінік қалыптасты. Соңғысы 12 ғасырда  Францияның Артуа елді мекенінің 
атауымен «артезиандық»  деп аталып кетті.  

Жер асты суларының пайда болуын, олардың физикалық және 
химиялық құрамын, таулы кендермен өзара әрекетін гидрогеология ғылымы 
зерттейді.  
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- тұңбалану процесі  қарқынды   түрде  жүруі  мүмкін; 
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- суқойманың  ағынсыз тұнық жерлерінде өсімдіктердің өсіп кетуі орын    

алады. 
Осы өзгешеліктерге байланысты, су алу және қабылдау 
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арақашықтықта орналасуы тиіс.  Тазалау жұмыстарының жүйелі түрде 
атқарылуы қажет. 

Кей жағдайларда  су алу ғимараттарын  алдын ала салынған су 
бөгеттерімен  біріктіріп салады (1.9 - сурет). Сонда  гидроэнергетика, су 
транспорты мәселелерін кешенді түрде  шешуге де мүмкіндік туады. 

Су алуға ыңғайлы жерді таңдағанда су қабылдағыштың  таза су алуына 
аса мүмкіндік туғызу шарт, яғни оған жақын жерде судың лайлануы, 
жағаның бұзылмауы қажет. Салынған ғимараттар мейлінше қарапайым, 
пайдалануы  қиындық туғызбауы керек. Оның экономикалық тиімділігін 
талдаған кезде, салуға, пайдалануға кететін шығындардан басқа, кездейсоқ 
қиындықтарға байланысты болатын қосымша шығындарда да ескеріледі[23]. 
 

1.1.2. Жер  асты суларын  алуға  арналған  ғимараттар 
 

Жер қабаттарында жиналған  барлық суларды  жер асты сулары дейміз. 
Арнайы есептеулер бойынша 16 километрге дейінгі тереңдікте жиналған 
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километрді құрайды. Бұл әлемдік мұхиттың  1/3 бөлігі деген сөз. 

Ерте заманнан бергі жер асты суларына байланысты ғылымның 
өркендеуіне  суармалы егіншіліктің пайда болуы,өндірістің дамуы зор  ықпал 
етті. Египетте,Орта Азияда,Индияда, Қытайда б.э.д. 2000-3000 жыл бұрын 
ондаған метрдегі құдықтарды  қазу тәжірибелері байқалған. Осы кезеңнен 
бері тегеурінді, тегеурінсіз және өз қысымымен көтерілетін сулар туралы 
түсінік қалыптасты. Соңғысы 12 ғасырда  Францияның Артуа елді мекенінің 
атауымен «артезиандық»  деп аталып кетті.  

Жер асты суларының пайда болуын, олардың физикалық және 
химиялық құрамын, таулы кендермен өзара әрекетін гидрогеология ғылымы 
зерттейді.  

Осы ғылым тұжырымы бойынша, жер асты сулары  өзеннен,  теңіздер 
мен су қоймаларынан, сонымен қатар жерге сіңетін атмосфералық жауын 
шашынның жер бетіне түсуінен, белгілі бір тереңдікте сүзіліп,  пайда болады. 
Бұл теория  бойынша  сүзілетін су  тегеуірінді су қабатына дейін жетеді де, 
сол қабатта жинақталады. Осылайша  сулы қабаттар мен жер асты 
суларының горизонттары пайда болады.  Ыза сулардың жоғарғы беті -  су 
айнасы деп аталады. Су айнасынан төменгі қашықтықта судың тегеуріндік 
қабаты  басталады. 

Түзілген судың мөлшері  оның физикалық құрамына ғана емес, 
сонымен қатар атмосфералық жауын шашынның көлеміне, жергілікті жер 
горизонтының көлбеулігіне,  өсімдік  жамылғысына байланысты. Ұзақ  
жауған үздіксіз жаңбыр сүзілу үшін ең қолайлы жағдай тууы керек. Тік 
шатқалдар жоғарғы беттік ағымды күшейтеді де, атмосфералық жауын 
шашынның  топыраққа сіңуін шектейді. Өсімдік жамылғысы жерге түскен 
дымқылды тез арада буландырады. Жылдың жылы мезгілдерінде  ауадағы су 
буының серпімділігі топырақ қабатындағы және төмен орналасқан  тау 
кеңдерімен салыстырғанда  жоғары болып келеді. Сондықтан, атмосферадағы  
бу  үздіксіз топыраққа түсіп отырады да, тұрақты температура  қабатына 
дейін төмендейді. Олардан жер асты суын тудыратын конденсация пайда 
болады. Конденсацияланудың  шөлді  мекендерде  және шөлейттерде маңызы 
зор. Күннің қапырық кезінде бұл сулардың  өсімдіктерге тигізетін пайдасы 
үлкен.  Батыс Сібір  таулы аймағының  жер асты сулары осылайша пайда 
болған[23]. 

Әр түрлі жолмен пайда болған жер асты сулары табиғи жағдайларда  
басқа қосылыстармен бірге бөтен сипатқа да ие болады. Бірақта генезис 
анықтамасы бойынша жер асты сулары  артық қордың есептелуін, режимі 
мен сапасын анықтауда үлкен маңызға ие. 

Жер асты  сулары  жасанды гидротехникалық қондырғылардың  
көмегімен де  жинала алады. Қарақұм суландыру каналының жүйесінде 
құмды және шөлді аймақтардағы судың көп бөлігі буға айналды, топыраққа 
сіңіп кетті. Сүзілу коэффициенті үлкен шөл жерлермен өтуіне байланысты, 
судың топыраққа сіңу деңгейі өте жоғары  болды. Бұл, жер астындағы 
тұздардың шамадан тыс еруіне әкеліп, канал суының тұздалып,  ластанып,  
ортаның бұзылуына әкеп соқты. 

Адамзатқа жер асты суының маңызы өте зор.Біріншіден,олар жер 
бетінде сулары жоқ аймақтардан  да  табылады.Екіншіден,олардың су 
ағынының көлемі  бірқалыптан аса  өзгермейді.Үшіншіден,бұл сулар  
бірнеше тау жыныстардың арасынан сүзіліп өткендіктен,таза болады.  
Олардың шипалы минералды түрін  ем ретінде қолданады,ал кейбіреулерінен 
қажеттігі мол химиялық заттар алады. 

Жер асты суларының астында тіреуіш,ал жан-жағында қорғаушы су 
басып тұрады.  Топыраққа сіңген су әрі қарай су өткізгіш қабаттардан өтеді 
де, бірінші кездескен сазды қабатқа барып тіреледі. Осылайша, бірте-бірте су 
молайып,өзіндік аумағы бар  қабатқа айналады. Егер олар аумағы аз,2-3 м 
тереңдікте ғана болса,ыза су болып саналады.Мұндай судың көлемі өзгеріп 
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тұрады.Жаңбырлы жылдары олардың деңгейі  көтеріліп,кейде жер бетіне де 
шығып кетеді.Ондай жерлерде саздақтар,батпақтар пайда болады.Шөлді 
жерлерде мұндай судың өзі тым тереңде жатады.Су шығару үшін саяз құдық 
емес, терең ұңғыма қазады.Ыза суда қысым болмайды. 

Ыза судан кейін төмен қарай қаза түссе,тереңдегі қабаттардан қабаттық 
су кездеседі.Бұл суды жан-жағынан су өткізбейтін қабаттар қысып 
тұрғандықтан, көбінесе олар қысымы жоғары,тегеурінді  су болады.Сол 
себепті қабатқа жеткен ұңғыманың бойымен судың жер бетіне шығып,кейде 
атқылауы да мүмкін. Егер жерасты сулары жартасты жыныстардың ішіндегі 
жарықшақтарға орналасса,олар жарықшақтық су деп аталады.Кейде су жер 
астындағы қуыстарда,бос жерлерде,яғни карстарда орналасады.Ол 
карстардағы қуыстардың бір-бірініне  жалғасуынан пайда болып,көп 
жерлерге тарап,үлкен алқапты алып жатулары мүмкін.Мұндай суды карстық 
су дейді. 

Ауыз су тек 1000-1500 м тереңдікке дейін ғана кездеседі.Әрі қарай 
минералдық және термалдық жылы сулар болады. Кен орны жақын жерлерде 
орналасқан жер асты суларында сол кеннің ішінде кездесетін  химиялық 
элементтердің кездесуі мүмкін. 

Жер астында суы мол бірнеше қабаттарын су алуға болатыны,сол 
жердегі шаруашылыққа қанша және қандай су қажет екені,әрбір қабаттың 
мүмкіншіліктері ескеріле отырып анықталады. 

Егер пайдалануға  көп су қажет болмаса, мол сулы қабатты кейінге 
қалдырып,жер бетіне жақын орналасқан суы аз қабатты игерген жөн.Бірнеше 
шағын қабаттың суын бір ұңғыма арқылы біріктіріп пайдалануға болады. 

Қазақстанның 1,8 млн шаршы километрдей шөл және шөлейт 
аудандарында 70 артезиан бассейндерінің және тайыз орналасқан ыза 
суларының мыңдаған ағындарының бар екені анықталған. Терең 
бұрғылағанда кейбір жер асты бассейіндеріндегі су гидростатикалық 
қысымның әсерінен жер бетіне атқылап шығады.Мұндай жерлерде  тәулігіне 
200-300 м3-ден 3000-5000 м3-ге дейін су алынады[23]. 

Жиналған қатпарлардың тереңдік орналасуына байланысты жер асты 
сулары ыза сулар, қатпараралық жəне артезиан сулары болып үшке 
бөлінеді.  

Ыза сулар деп таралуы мен дебитінің тұрақсыздығымен ерекшеленетін 
жер қабатына жақын орналасқан  жер асты суларын айтады. Ыза сулар  
шектеулі аймақта ғана орналасады. Бұл уақытша құбылыс ылғалдың жоғарғы 
кезінде пайда болады, ал құрғақшылық кезеңінде жоғалып кетуі де мүмкін. 
Сондықтан, жауын-шашынның түсуіне байланысты деңгейі көтерілетін 
немесе түсетін еркін су беттерін құрайды. Судың орналасу тереңдігі құмның 
бірінші бетінен кейінгі аралықта, 2-3метрден 20-25 метрге  дейін, әр түрлі 
болып келеді. Жер бетіне жақын орналасқандықтан  су аса таза болмайды. 
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тұрады.Жаңбырлы жылдары олардың деңгейі  көтеріліп,кейде жер бетіне де 
шығып кетеді.Ондай жерлерде саздақтар,батпақтар пайда болады.Шөлді 
жерлерде мұндай судың өзі тым тереңде жатады.Су шығару үшін саяз құдық 
емес, терең ұңғыма қазады.Ыза суда қысым болмайды. 

Ыза судан кейін төмен қарай қаза түссе,тереңдегі қабаттардан қабаттық 
су кездеседі.Бұл суды жан-жағынан су өткізбейтін қабаттар қысып 
тұрғандықтан, көбінесе олар қысымы жоғары,тегеурінді  су болады.Сол 
себепті қабатқа жеткен ұңғыманың бойымен судың жер бетіне шығып,кейде 
атқылауы да мүмкін. Егер жерасты сулары жартасты жыныстардың ішіндегі 
жарықшақтарға орналасса,олар жарықшақтық су деп аталады.Кейде су жер 
астындағы қуыстарда,бос жерлерде,яғни карстарда орналасады.Ол 
карстардағы қуыстардың бір-бірініне  жалғасуынан пайда болып,көп 
жерлерге тарап,үлкен алқапты алып жатулары мүмкін.Мұндай суды карстық 
су дейді. 

Ауыз су тек 1000-1500 м тереңдікке дейін ғана кездеседі.Әрі қарай 
минералдық және термалдық жылы сулар болады. Кен орны жақын жерлерде 
орналасқан жер асты суларында сол кеннің ішінде кездесетін  химиялық 
элементтердің кездесуі мүмкін. 

Жер астында суы мол бірнеше қабаттарын су алуға болатыны,сол 
жердегі шаруашылыққа қанша және қандай су қажет екені,әрбір қабаттың 
мүмкіншіліктері ескеріле отырып анықталады. 

Егер пайдалануға  көп су қажет болмаса, мол сулы қабатты кейінге 
қалдырып,жер бетіне жақын орналасқан суы аз қабатты игерген жөн.Бірнеше 
шағын қабаттың суын бір ұңғыма арқылы біріктіріп пайдалануға болады. 

Қазақстанның 1,8 млн шаршы километрдей шөл және шөлейт 
аудандарында 70 артезиан бассейндерінің және тайыз орналасқан ыза 
суларының мыңдаған ағындарының бар екені анықталған. Терең 
бұрғылағанда кейбір жер асты бассейіндеріндегі су гидростатикалық 
қысымның әсерінен жер бетіне атқылап шығады.Мұндай жерлерде  тәулігіне 
200-300 м3-ден 3000-5000 м3-ге дейін су алынады[23]. 

Жиналған қатпарлардың тереңдік орналасуына байланысты жер асты 
сулары ыза сулар, қатпараралық жəне артезиан сулары болып үшке 
бөлінеді.  

Ыза сулар деп таралуы мен дебитінің тұрақсыздығымен ерекшеленетін 
жер қабатына жақын орналасқан  жер асты суларын айтады. Ыза сулар  
шектеулі аймақта ғана орналасады. Бұл уақытша құбылыс ылғалдың жоғарғы 
кезінде пайда болады, ал құрғақшылық кезеңінде жоғалып кетуі де мүмкін. 
Сондықтан, жауын-шашынның түсуіне байланысты деңгейі көтерілетін 
немесе түсетін еркін су беттерін құрайды. Судың орналасу тереңдігі құмның 
бірінші бетінен кейінгі аралықта, 2-3метрден 20-25 метрге  дейін, әр түрлі 
болып келеді. Жер бетіне жақын орналасқандықтан  су аса таза болмайды. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9 – сурет. Сулы горизонттың қимасы және жер асты суларының 

орналасу тәртібі 
 
Қабатаралық суларға  ыза сулардан төмен қабатта, тегеуірінді 

горизонтта жиналған сулар жатады. Олар    су өткізгіштігімен және де  
тұрақты дебитімен сипатталады. Су деңгейіне   кейде жауын шашынның  
сапасы мен мөлшері, климат, рельеф жағдайы және т.б.  факторлар  әсер 
етеді. 

Олар көбінесе  ауыз су үшін, тұрмыстық қажеттілікке  қолданылады. 
Жер асты суларының жер бетіне шыққанын бұлақтар мен қайнарлар деп 
атайды.Жоғарғы қысымды сулар ең терең қабатта, қыртыста жатады. 

Жер асты суларын қабылдауға арналған  құрылғылар төрт түрге 
бөлінеді: су алу ұңғымалары, шахталы құдықтар,көлденең су алу 
құрылғылары,бұлақ суын жинау камералары[23]. 

 
Су алу ұңғымалары 
Су алу ұңғымасы – жер қыртысындағы суларды жинап, жер бетіне 

шығару мақсатында бұрғылау арқылы жасалатын тік, көлбеу немесе 
көлденең бағытталған цилиндр пішінді гидротехникалық 
құрылғы.Ұңғыманың басталған жерін,  яғни  бас жағын – сағасы,түбін - 
забойы, бүйір бетін-қабырғасы,ал сағасы мен забойының аралығын тереңдігі  
деп атайды. Оның  диаметрі әр түрлі болады, 16-22мм-ден 1000-1500 мм-ге 
өзгереді. 

Су шығару үшін бұрғыланатын ұңғымалардың немесе шахталы 
құдықтар диметрлерінің 1000 мм,тіпті одан да астам болулары 
мүмкін.Олардан сағатына 1-2 м3 –ден 300 м3 дейін,тіпті одан да артық су 
шығады. 

Алдын ала жасалатын жобада қажет судың мөлшері, ұңғыма қазылатын 
ауданның гидрогеологиялық ерекшеліктері, ұңғымаконструкциясы, 
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қазылатын орындары,су шығару мүмкіндіктері,судың сапасы және 
санитарлық қорғау аймағы және басқа жайлар туралы мәліметтер келтіріледі.  

Жоба алдын-ала аудандық санэпидстанциямен және республикалық су 
шаруашылығы министрлігімен келісіледі. 

Су алу ұңғымаларының  тік  орналасқан  көрінісі және құрылымдық 
сұлбасы 1.10-суретте көрсетілген. Олардың  диаметрлері төмен қарай   
кішірейе береді (телескоптық  жалғау). Себебі  бұрғылаған кезде ең  үлкен  
құбыр бас  жағында  салынады.Олардың негізгі  бөліктері  болып  су кіретін 
сүзгі, сорап  орнатылатын пайдалану  тірегі есептеледі. 

 Су көтергіш құрал іске қосылмаған  кездегі ұңғыма ішіндегі  су 
деңгейін статикалық деңгей дейді.   Орнатылған  сорап жұмысқа 
қосылғанда, ол төмендей бастайды да, біраздан соң тұрақталады. Мұны 
динамикалық деңгей деп атайды. Екі деңгейдің айырмасын судың төмендеуі 
деп ұғу керек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 – сурет. Су алу ұңғымаларының  жалпы көрінісі және 
құрылымдық сұлбасы. 

1-ұңғыманың  тұндыру бөлігі; 2-сүзгі; 3- сүзгі үстіндегі құбыр; 4- 
шарбы,бекіткіш.; 5- пайдалану колоннасы (тірегі); 6-бағыттаушы құбыр; 7-
кондуктор. 

 
 Динамикалық деңгей қалыптасқанда, ұңғыманың сыртында белгілі бір 

радиусы бар параболалық сызық пайда болады.Содан төмен жатқан аумақтан 
ұңғыма сүзгісіне  су кіреді.Сол себепті мұны  ұңғыманың ықпалындағы 
аумақ дейді.Кейде депрессиялық шұңқыр деп те атайды.Динамикалық 
деңгейдің қалыптасуы,ұңғымадан  алынатын су мөлшері мен депрессиялық 
шұңқырдың, ұңғымаға жиналатын су мөлшерінің бір-біріне сәйкестігін 
көрсетеді. 

Ұңғыманың су беру мүмкіндігі жер асты су ағынының негізгі 
параметрлерімен тығыз байланысты. 
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қазылатын орындары,су шығару мүмкіндіктері,судың сапасы және 
санитарлық қорғау аймағы және басқа жайлар туралы мәліметтер келтіріледі.  

Жоба алдын-ала аудандық санэпидстанциямен және республикалық су 
шаруашылығы министрлігімен келісіледі. 

Су алу ұңғымаларының  тік  орналасқан  көрінісі және құрылымдық 
сұлбасы 1.10-суретте көрсетілген. Олардың  диаметрлері төмен қарай   
кішірейе береді (телескоптық  жалғау). Себебі  бұрғылаған кезде ең  үлкен  
құбыр бас  жағында  салынады.Олардың негізгі  бөліктері  болып  су кіретін 
сүзгі, сорап  орнатылатын пайдалану  тірегі есептеледі. 

 Су көтергіш құрал іске қосылмаған  кездегі ұңғыма ішіндегі  су 
деңгейін статикалық деңгей дейді.   Орнатылған  сорап жұмысқа 
қосылғанда, ол төмендей бастайды да, біраздан соң тұрақталады. Мұны 
динамикалық деңгей деп атайды. Екі деңгейдің айырмасын судың төмендеуі 
деп ұғу керек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 – сурет. Су алу ұңғымаларының  жалпы көрінісі және 
құрылымдық сұлбасы. 

1-ұңғыманың  тұндыру бөлігі; 2-сүзгі; 3- сүзгі үстіндегі құбыр; 4- 
шарбы,бекіткіш.; 5- пайдалану колоннасы (тірегі); 6-бағыттаушы құбыр; 7-
кондуктор. 

 
 Динамикалық деңгей қалыптасқанда, ұңғыманың сыртында белгілі бір 

радиусы бар параболалық сызық пайда болады.Содан төмен жатқан аумақтан 
ұңғыма сүзгісіне  су кіреді.Сол себепті мұны  ұңғыманың ықпалындағы 
аумақ дейді.Кейде депрессиялық шұңқыр деп те атайды.Динамикалық 
деңгейдің қалыптасуы,ұңғымадан  алынатын су мөлшері мен депрессиялық 
шұңқырдың, ұңғымаға жиналатын су мөлшерінің бір-біріне сәйкестігін 
көрсетеді. 

Ұңғыманың су беру мүмкіндігі жер асты су ағынының негізгі 
параметрлерімен тығыз байланысты. 

Су ұңғымасын бұрғылаудан бұрын оның конструкциясы 
жобаланады,яғни  техникалық сұлбасы анықталады. Ұңғыма  
тереңдігі,диаметрі,шегендейтін құбырлар  аралықтары және жалғанатын 
тұстары белгіленеді. Қабылданған конструкция ұңғыма  қазылатын ауданның 
табиғи жағдайымен және бекітілген техникалық нормалармен сәйкес келуі 
шарт. Ұңғымадан шығатын суды ластамау үшін қабылданған санитарлық 
шаралар мен судың жер бетіне шығу жолдары сызбада толық көрсетіледі. 
Ұңғыма  құбырларын  бекіту  сұлбалары  және  оған  орналастырылатын 
сүзгілердің кейбір түрлері  1.11-суретте келтірілген. Сүзгі сулы қабаттың 
тұсына орнатылады. Егер сулы қабаттың қалыңдығы тым жұқа болса,онда 
қосымша бұрғылау жүргізіліп, сүзгі сонда қойылады.Сулы қабаттың суы тым 
мол болса,онда ұңғыма аз тереңдікке  қазылады.Бұл жағдай сулы қабаттағы 
тау жынысының су өткізгіштік қасиеті жоғары болғанда ғана 
қабылданады[23]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11 -  сурет  Ұңғыма  құбырларын  бекіту  сұлбалары (а)  және    
сүзгімен жабдықталуы (б) 

1-шахталы  бағыттауыш; 2-кондуктор; 3-пайдалану тірегі; 4-сүзгілеу 
бөлігі; 5- техникалық тірек; 6- шарбы,бекіткіш. 

 
 Ұңғыманы жобалау алдында оның қимасындағы тау жыныстарының 

физика- механикалық қасиеттерін,сулы қабаттың гидрогеологиялық 
ерекшеліктерін,бұрғылау тәсілін, судың ұңғымадан  шығатын мөлшерін,су 
көтергіш қондырғының сыртқы өлшемдерін және ұңғыма қабырғасын бекіту 
жағдайларын,қолданылатын жабдықтарды және бұрғылау технологиясын 
анықтау қажет. 

 Жобалау кезінде алдымен ұңғыманың тереңдігі анықталады.Ол сулы 
қабаттың қалыңдығына және  қабатқа ұстынның қаншалықты енуіне тікелей 
байланысты. Суы орташа қабаттарда ұңғыманы оның қатты табанына дейін 
бұрғылайды. Терең қабатта көбінесе минералды сулар кездеседі. Реті 
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келгенше су ұңғымасы тік етіп бұрғыланады.Қисық салынған ұңғымаларға 
салмалы сораптарды түсіру  қиындыққа  соғады, қысылған жағдайда 
сораптар дұрыс режимде жұмыс істемейді.Сол себепті, су ұңғымасының 1 
метр тереңдігіне  шаққанда қисықтығы 5мм-ден аспауы керек. 

  Ұңғыманың тереңдігі анықталған соң, оның ең жоғарғы диаметрі 
белгіленеді.Бұрғылаудың өзіндік құнын төмендету үшін ұңғымалардың 
диаметрлері аса үлкен болмағаны жөн.Бірақ, ол есептік су мөлшерін 
беретіндей болуы қажет. 

  Сүзгі мен су көтергіштің сыртқы өлшемдері олардың 
өнімділігіне,яғни көтерілетін су мөлшеріне тәуелді келеді.Өнімділігі аз 
ұңғымалардың (10 м3/сағ дейін) жоғарғы диаметрлері 100- 150 мм, 
орташалардікі (50 м3/сағ дейін) 200-250 мм,ал өнімділігі молдарынікі 250-400 
мм болады.Егер ұңғыма қазылатын жердің геологиялық қимасы күрделі 
болса немесе ол толық зерттелмесе,онда ұңғыма конструкциясының барлық 
диаметрлері қатарлас бір шамада қабылданады. 

Бұрғылау кезінде қолданылатын қашаудың диаметрі келесі 
формуламен анықталады: 

                                                Дк = Дм + 2б,                                              (1.4) 
мұндағы Дк - қашау диаметрі; 
                Дм- шегендеуші құбыр муфтасының сыртқы диаметрі,мм; 
                 б – саңылау,мм. 
  Саңылау Дм<250 мм-ге дейін болса,25 мм,ал Дм>250 мм болса- 30-50 

мм етіп қабылданады. 
  Ұңғыма конструкциясы анықталғаннан кейін бұрғылау тәсілі 

белгіленеді де, оны бұрғылайтын қондырғы таңдап алынады.Содан соң 
керекті бұрғы жабдықтарының, саймандарының және аспаптардың тізімі 
жасалады,геологиялық тапсырма  мазмұны анықталады.  

Тегеуірінсіз (1.12,а,б - сурет) және тегеурінді (1.12 в,г - сурет) жер асты 
суларын қарастырған кезде, егер ұңғыма тереңдіктері су өтпейтін  қыртысқа 
тіреліп тоқтаса, онда ол ұңғыманың жетілдірілген түрін құрайды (1.12, а,в -
сурет).  Ал, егер тереңдігі су қабатының ішінде аяқталса, онда ол  ұңғыманың  
жетілдірілмеген түріне жатады (1.13,б,г - сурет).   

Сулы қабатты горизонттың  қажетті су өтіміне және қуаттылығына 
байланысты жер асты суларының жылжу бағытына перпендикуляр етіп бір 
немесе екі су алу  ұңғымасы орнатылуы мүмкін (1.13 - сурет).  Осылайша,  
ұңғымалардың топтасқан түрде су алуын ұйымдастырып, тұтынушыларды  
тұрақты  жағдайда сумен қамтамасыз етуге  болады. 
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келгенше су ұңғымасы тік етіп бұрғыланады.Қисық салынған ұңғымаларға 
салмалы сораптарды түсіру  қиындыққа  соғады, қысылған жағдайда 
сораптар дұрыс режимде жұмыс істемейді.Сол себепті, су ұңғымасының 1 
метр тереңдігіне  шаққанда қисықтығы 5мм-ден аспауы керек. 

  Ұңғыманың тереңдігі анықталған соң, оның ең жоғарғы диаметрі 
белгіленеді.Бұрғылаудың өзіндік құнын төмендету үшін ұңғымалардың 
диаметрлері аса үлкен болмағаны жөн.Бірақ, ол есептік су мөлшерін 
беретіндей болуы қажет. 

  Сүзгі мен су көтергіштің сыртқы өлшемдері олардың 
өнімділігіне,яғни көтерілетін су мөлшеріне тәуелді келеді.Өнімділігі аз 
ұңғымалардың (10 м3/сағ дейін) жоғарғы диаметрлері 100- 150 мм, 
орташалардікі (50 м3/сағ дейін) 200-250 мм,ал өнімділігі молдарынікі 250-400 
мм болады.Егер ұңғыма қазылатын жердің геологиялық қимасы күрделі 
болса немесе ол толық зерттелмесе,онда ұңғыма конструкциясының барлық 
диаметрлері қатарлас бір шамада қабылданады. 

Бұрғылау кезінде қолданылатын қашаудың диаметрі келесі 
формуламен анықталады: 

                                                Дк = Дм + 2б,                                              (1.4) 
мұндағы Дк - қашау диаметрі; 
                Дм- шегендеуші құбыр муфтасының сыртқы диаметрі,мм; 
                 б – саңылау,мм. 
  Саңылау Дм<250 мм-ге дейін болса,25 мм,ал Дм>250 мм болса- 30-50 

мм етіп қабылданады. 
  Ұңғыма конструкциясы анықталғаннан кейін бұрғылау тәсілі 

белгіленеді де, оны бұрғылайтын қондырғы таңдап алынады.Содан соң 
керекті бұрғы жабдықтарының, саймандарының және аспаптардың тізімі 
жасалады,геологиялық тапсырма  мазмұны анықталады.  

Тегеуірінсіз (1.12,а,б - сурет) және тегеурінді (1.12 в,г - сурет) жер асты 
суларын қарастырған кезде, егер ұңғыма тереңдіктері су өтпейтін  қыртысқа 
тіреліп тоқтаса, онда ол ұңғыманың жетілдірілген түрін құрайды (1.12, а,в -
сурет).  Ал, егер тереңдігі су қабатының ішінде аяқталса, онда ол  ұңғыманың  
жетілдірілмеген түріне жатады (1.13,б,г - сурет).   

Сулы қабатты горизонттың  қажетті су өтіміне және қуаттылығына 
байланысты жер асты суларының жылжу бағытына перпендикуляр етіп бір 
немесе екі су алу  ұңғымасы орнатылуы мүмкін (1.13 - сурет).  Осылайша,  
ұңғымалардың топтасқан түрде су алуын ұйымдастырып, тұтынушыларды  
тұрақты  жағдайда сумен қамтамасыз етуге  болады. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 – сурет. Тегеуірінді және тегеуірінсіз  сулы қабаттан  су алу 
ұңғымаларының орналасу  сұлбасы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13 – сурет. Су   алу ұңғымаларының  топтасқан түрінің сұлбасы. 

1-ұңғымадағы судың динамикалық деңгейі; 2-су тасымалдайтын 
құбырлар;  3- су жинағыш камералар; 4-сорап станциясы. 

 
Ұңғыманың  жоғарғы бөлігінің санитарлық-гигиеналық маңызы зор. Ол 

ғимаратты ластанудан сақтап, тазалау және жөндеу кезінде негізгі 
бөлшектерін оңай және тез шығарып  алуға мүмкіндік береді. Ұңғыманың  су 
қабылдауыш бөлігі сулы қабатта орналасып, судың  сүзгі арқылы құдыққа 
түсуін қамтамасыз етеді. Сүзгі жоғары саңылаудан және тұндырғыш бөліктен 
тұрады. Кей жерлерде, егер жер қабатынан ұңғымаға құмсыз су өтетін  
жағдай болса, онда құдықтарды сүзгісіз де тұрғызуға болады[23]. 

Құдықтың  жоғарғы  бөлігі  жергілікті  жағдайға  байланысты жер 
бетінен төмен құрылған камерада немесе жер бетінен 2,5 м- ден  жоғары 
биіктікте болатын павильонда орналасуы мүмкін. Ол құдықтың жұмысына 
керекті аспаптарады, құбырларды орнату үшін, құдық ішіндегі суды 
ластанудан қорғау үшін  және құдықтың жұмысын реттеуге қажет. 
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Әдетте, қажетті су  көлемі бойынша гидравликалық есептеулер арқылы 
құдықтар санын, сүзгілердің диаметрі мен ұзындығын, су деңгейінің  түсуін 
және құдықтар аралығын анықтайды. 

     Жер асты суларын алуға арналған ғимараттар 
Оларсу алу жағдайына байланысты келесі түрлерге бөлінеді: 
-ұңғымалардан су алатын ғимараттар (1.14-сурет); 
-көлденең орналасқан су арналарына орналасқан ғимараттар; 
-арнайы жиналған су көздерінен, бұлақтардан су алу камералары; 
Ұңғымадан су көтеру үшін көп жағдайда ЭЦВ типтес салмалы сораптар 

қолданылады.Олар,құрамындағы құрғақ заттар қоспасы 1500мг/л, ал түйір 
заттар көлемі 150 мг/л-ден аспайтын, суларды  сорып алуға арналған.Мұндай 
сораптар бір немесе көпқатарлы болып келеді.Су  тегеуріні, қуаты  мен су 
өнімділігі   зауыттық  құжатында  көрсетіледі. 

Жұмыс  істеу кезінде  сорап  суға толығымен батып тұруы керек (1-
6м.). Егер оны су басып тұрмаса, онда электрқозғалтқыш сымдары «құрғақ 
режим»де жұмыс  істеуі салдарынан қатты зақымданып, күйіп кетеді, сорап 
істен шығады. 

Көлденең орналастырылатын (жер бетінде) ортадан тепкіш сораптар 
бұлақтан су алғанда немесе тереңдігі 3-6 метрден аспайтын тереңдіктен су 
көтергенде ғана қолданылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14 -ші сурет.  Ұңғымалардан су алатын ғимараттың су тарату     

жүйесіндегі орналасуы. 
1-сулы  қабат; 2- ұңғыма және 1-ші сатыдағы сорап станциясы;3-

салмалы сорап;4- су тазалауға арналған қондырғы; 5-таза су резервуары; 6-2-
ші сатыдағы сорап станциясы;7-тегеурінді  құбыр. 

 
Сорап станциясы ғимаратының  ішінде немесе екінші ұңғымада 

қосымша сораптар қарастырылуы тиіс. Өйткені, біреуі істен шыққан 
жағдайда, екіншісі қосылады. Жұмыс істейтін сораптар саны тұтынушыға 
беретін су көлеміне,басқа да кажеттілікке тиісті су мөлшері негізінде 
анықталады. 
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Әдетте, қажетті су  көлемі бойынша гидравликалық есептеулер арқылы 
құдықтар санын, сүзгілердің диаметрі мен ұзындығын, су деңгейінің  түсуін 
және құдықтар аралығын анықтайды. 

     Жер асты суларын алуға арналған ғимараттар 
Оларсу алу жағдайына байланысты келесі түрлерге бөлінеді: 
-ұңғымалардан су алатын ғимараттар (1.14-сурет); 
-көлденең орналасқан су арналарына орналасқан ғимараттар; 
-арнайы жиналған су көздерінен, бұлақтардан су алу камералары; 
Ұңғымадан су көтеру үшін көп жағдайда ЭЦВ типтес салмалы сораптар 

қолданылады.Олар,құрамындағы құрғақ заттар қоспасы 1500мг/л, ал түйір 
заттар көлемі 150 мг/л-ден аспайтын, суларды  сорып алуға арналған.Мұндай 
сораптар бір немесе көпқатарлы болып келеді.Су  тегеуріні, қуаты  мен су 
өнімділігі   зауыттық  құжатында  көрсетіледі. 

Жұмыс  істеу кезінде  сорап  суға толығымен батып тұруы керек (1-
6м.). Егер оны су басып тұрмаса, онда электрқозғалтқыш сымдары «құрғақ 
режим»де жұмыс  істеуі салдарынан қатты зақымданып, күйіп кетеді, сорап 
істен шығады. 

Көлденең орналастырылатын (жер бетінде) ортадан тепкіш сораптар 
бұлақтан су алғанда немесе тереңдігі 3-6 метрден аспайтын тереңдіктен су 
көтергенде ғана қолданылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14 -ші сурет.  Ұңғымалардан су алатын ғимараттың су тарату     

жүйесіндегі орналасуы. 
1-сулы  қабат; 2- ұңғыма және 1-ші сатыдағы сорап станциясы;3-

салмалы сорап;4- су тазалауға арналған қондырғы; 5-таза су резервуары; 6-2-
ші сатыдағы сорап станциясы;7-тегеурінді  құбыр. 

 
Сорап станциясы ғимаратының  ішінде немесе екінші ұңғымада 

қосымша сораптар қарастырылуы тиіс. Өйткені, біреуі істен шыққан 
жағдайда, екіншісі қосылады. Жұмыс істейтін сораптар саны тұтынушыға 
беретін су көлеміне,басқа да кажеттілікке тиісті су мөлшері негізінде 
анықталады. 

 
 
 

Ұңғыма сүзгілерінің түрлері. Орнату әдістері. 
Өндірісте  сүзгілердің  келесі  түрлері  қолданылады (1.15 - сурет): 
 а) каркасты-стерженьді;  
 б) құбыр бойымен ұзынша саңылаулар немесе жай  тесік жасалған; 
 в) сыртынан тор немесе тот баспайтын сым оралған құбыр тәрізді; 
 в) қиыршық тасты;  
г) керамикалы, желімді. 
Каркасты-стерженді сүзгі (1.15,а - сурет) ұзындығы 250-300 мм  

жалғастырушы  қысқа құбырлар мен  ұзындығы 2-3 м қаңқа ретінде жасалған 
стержендерден тұрады. Кейде бұл сүзгінің сыртына бағыттағыш бекітіледі. 
Қаңқа  қалыңдығын, олардың санын сүзгіге жалғасатын қысқа құбырлардың 
диаметріне сәйкес алады. Егер ұңғыманың сыртында (терендігі 200 м жерде) 
ірілеу қойтас, малта тастар жиынтығы кездессе, оның  тұсына  орнатылатын 
каркасты- стеженді сүзгілерді сыртынан сым орамай-ақ түсіре беруге  
болады. 

 Құбыр бойымен ұзынша саңылаулар немесе жай  тесік жасалған 
сүзгілерді (1.15,б,в - сурет) әр түрлі жыныстарда кез келген тереңдікке 
түсіріп,орнатуға  мүмкіндік  бар. Сулы горизонттардың ерекшеліктеріне 
қарай саңылаулардың өлшемдері, тесіктердің диаметрлері әр түрлі етіп  
қабылданады. 

Сүзгілердің басым  көпшілігі  сыммен  оралады. Құбыр тәріздес 
сүзгінің қаңқасына сымдар пісіру әдісімен бекітіледі. Сым орауды станок 
көмегімен атқарады. Сыртқы сымның орамын әрбір 0,5 м аралығында 
қанқаға бекітіп отырады[23]. 

Торлы сүзгілер майда құмды қабаттардағы сулы горизонттарға 
қойылады. Олар құбыр тәріздес қаңқадан, диаметрі 2-4 мм тот баспайтын 
сымнан жасалған аралық спиралдардан , оралатын тордан  тұрады. Тордың 
қосылатын жері сыммен тігіледі немесе мырышпен дәнекерленеді.  

Сүзгі сыртындағы тор көзінің ірілігін ұңғымадан шыққан құмды елеу 
арқылы анықтайды. Егер елегенде 40-80%-дай  құм тордан өтсе, ол сүзгіні 
пайдалануға  болады. Кейде торлы сүзгілер ұңғымаға қиыршық тастармен 
толтырылып түсіріледі. 

Қиыршық  тасты сүзгілер ( 1.15,г – сурет) ұңғымаларды  тұрақты  
және ұзақ  мерзімде пайдалануға  мүмкіндік  береді. Өйткені  олардың құм 
ұстау дәрежесі  жоғары  және бірқалыпты жұмыс істей алады. 

 Өте майда құмдарда орналасқан сулы горизонттарға керамикалық 
сүзгілер  орнатады. Керамикалық блоктар кеуек денелі толтырмадан және 
байланыстырушы материалдан тұрады. Мұндай блокты силикатты, кварцты 
кеуек дене беретін құмнан жасайды. Байланыстырушы материалдың рөлін 
сұйық шыны атқарады. Керамикалық блоктардың ұзындығы 500 мм болады, 
бірақ диаметрлері әртүрлі етіп  жасалады. 
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1.15-сурет.  Ұңғыма  сүзгілерінің негізгі түрлері 
1- стеженді каркас; 2 -  тесікпен көмкерілген құбырлы каркас; 3 - 

саңылаулы  каркас; 4 - тот баспайтын сым оралымы; 5 - тірек сым оралымы; 6 
- қаңылтыр; 7 - тіректік сым  стержені; 8 - металдан  жасалған торкөз; 9 - 
синтетикалық торкөз; 10 - еленген құм; 11- қиыршық тас; 12 - қиыршық тас 
қабаты. 
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Блок - қабаттарды тесілген қаңқаның сыртына кигізеді. Сүзгіні түсірер 
алдында ұңғыманың тереңдігін бақылайды. Роторлы тәсілмен бұрғыланған 
ұңғыманы қайтадан жөнге келтіреді. Ол үшін ұңғыма  ішіне түсірілген 
қашауды айналдыра отырып тұтқырлығы аз балшық ерітіндісімен ұңғыманы 
жуады.  Сүзгіні жер бетіне шығып тұратын пайдалану колоннасына 
жалғастырып немесе түсіру тереңдігінде үзіп тастау тәсілін қолданып 
орналастырады. Арасындағы саңылауды тығыздама арқылы бекітеді. Ұңғыма 
ішіне сүзгі жеткеннен кейін бұрғылау құбырларын сүзгіден ағытып, жер 
бетіне көтереді.  

Ұзын сүзгілерді (10 м-ден артық) түсіру үшін сүзгінің астына және 
үстіне, құбыр жиегіне бығыттағыш қапсырмалар пісіру әдісімен бекітіледі. 
Сулы горизонттың үстіндегі немесе астындағы жыныс қабаттары жылдам 
шайылатын болса, сүзгі бөлігі ондай қабаттардын алыстау тұрғаны жөн. 

Сулы горизонт жарықшақтығы мол, бірақ орнықты жыныстарда немесе 
құмның ішінде орналасса, ұңғыманы сүзгісіз пайдалана беруге болады. 
Мұндай ұңғымалардың өнімділігі, яғни су шығаруы мол, конструкциясы 
оңай, бағасы арзан, сенімділігі  жоғары және пайдалану мерзімі ұзаққа 
созылады.        

Судың сүзгіден өту жылдамдығын (υ) мына эмпирикалық формуламен  
анықтай аламыз:  

υ=60³ K ,  м/тəул.,    ( 1.5) 
 

       мұндағы  К- судың сүзгіштік коэффициенті  
Суы мол горизонттарда пайдаланылатын сүзгінің жұмыс жасайтын 

бөлігінің ұзындығы: 
Нс = (Q*α)/D, м                (1.6) 

 
мұндағы  Q-ұңғыманың су өнімділігі, м³сағ. 
D-сүзгінің сыртқы диаметрі, мм 
α - сулы қабаттағы жыныстар құрамы түйіршіктерінің ірілігін  
білдіретін коэффициент[23]. 
 

   1.1- кесте 
Судың сүзгіштік коэффициенті 

 
Жыныстар  К-судың сүзгіштік 

коэффициенті, м/тәулік 
Қиыршық тас 
Құм араласқан қиыршық тас 
Қиыршық тас араласқан ірі 

түйіршікті құм  
Ірі түйіршікті құм 
Орта түйіршікті құм 
Ұсақ түйіршікті құм 
Балшығы бар ұсақ түйіршікті құм 

200-100 
150-75 

 
100-60 
75-25 
25-10 
10-5 
5-1 
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 Сүзгіден  ұңғыма  ішіне   құм кіріп кетсе, жер бетіне сумен бірге құм  
шығады, ұңғыманың су өнімділігі  нашарлайды. Оны  болдырмау үшін 
ұңғыманы (сүзгіні) әртүрлі  әдіспен жуу керек.     

Сүзгі тұрған тұсты бұрғылау құбырлары арқылы жуу. Сүзгінің 
конструкциясы тор сияқты немесе қиыршық тасты болғанда тұндырғыштың 
жанынан тесік жасайды. Жууды тоқтатқаннан кейін эрлифт көмегімен 
ұңғымадағы суды  жер бетіне шығарады. Суды айдап шығармастан бұрын 
тұндырғыштағы тесікті ірі қиыршық тастармен үстінен жауып тастайды 
немесе цементтеу әдісімен бекітеді.  

Сүзгі  башмағынан шығатын су арқылы жуу. Бұл тәсілді көбінесе сулы 
горизонттар ұсақ немесе орта түйіршікті құмдар тұсында  орналасқанда 
қолданады.. Бұрғылау құбырының солға  қарай бұралатын  бұрандасы сүзгі 
башмағымен немесе қалпақшасымен қосылады. Жуынды су колонна 
башмағы арқылы сыртқа шығады. Жуу процесі  аяқталғаннан соң бұрғылау 
құбырларын жер бетіне шығарады да, оның орнына сүзгісі бар колоннаны 
түсіреді. Башмақтың үстін цементпен бекітеді.  

Сүзгіні гидравликалық піспектеу əдісімен жуу (тазалау). Сулы 
горизонттар орташа түйіршікті құмдар белдеуінде  орналасқанда осы тәсіл 
қолданылады. Гидравликалық піспекті бұрғылау құбырларына жалғастырып 
түсіреді де, жуу кезінде сүзгі  бетінің толық жуылуы үшін оны әрлі-берлі құм 
көтерілгенше  тік  қалпында  жылжытады[23]. 

 
1.2 Су тұтыну мөлшері мен тәртібі 

 
Сумен жабдықтау жүйелерін жобалауда тұтынушыларға судың 

қажетті мөлшерін анықтау ең бір жауапты мәселелердің бірі деп есептелінеді. 
Су тұтыну мөлшері дегеніміз уақыт бірлігінде әртүрлі мүдделерге 

немесе шығарылатын өнімнің бір бөлігіне жаратылатын судың саны[37]. 
Тұрғын жердің шаруашылық пен өрттен сақтық жүйелері шығынына 

төменде келтірілген шығындар кіреді: 
1) ел тұратын үйлермен қоғамдық үйлердегі шаруашылық пен ауыз 

суының шығыны; 
2) тұрғын жердің территориясын (көшелерді, алаңдарды, 

өсімдіктерді) суарып, жуып тазалауға арналған шығын, фонтандардың 
жұмысына қажетті шығын; 

3) өндірістегі шаруашылық пен ауыз су шығыны; 
4) өндіріске қажет сапасы ауыз суға сәйкес судың шығыны; 
5) өрт сөндіруге қажетті шығын; 
6) су тазарту ғимараттардың өзіне қажетті шығын. 

 Шаруашылық пен ауыз суын тұтыну мөлшерін 1.2 - кестесінен 
елді мекеннің аудандарының абаттандырылу дәрежесіне байланысты 
қабылдайды 
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1.2-кесте 
Шаруашылық пен ауыз суын тұтыну мөлшері 

Аудандардың абаттандырылу дәрежесі. Бір тұрғынға қажетті су 
мөлшері, л/тәул 

1. Үйлер ішкі су құбырымен және канализациямен 
жабдықталған, ваннасыз 125 - 160 

2. Үйлер ішкі су құбырымен және канализациямен, 
ваннамен жабдықталған. Ыстық су жергілікті 

жылытқыштармен қыздырылады 
160 - 230 

3. Үйлер ішкі су құбырымен, канализациямен және 
орталықтандырылған ыстық су жүйесімен 

жабдықталған 230 - 350 

 
Көшедегі су колонкасынан қамтамасыз ететін үйлердегі бір тұрғынның 

бір тәуліктегі тұтынатын су мөлшері - 30-50 л. 
Өнеркәсіп кәсіпорындарда технология мүддесіне жаратылатын судың 

шығыны өндірістің түріне, қабылданған технологиялық процеске, судың 
сапасына, сумен жабдықтау жүйенің түріне байланысты. Өндірістің 
мүддесіне кететін шығын өнімнің бір бөлігіне тұтынатын судың меншікті 
мөлшері арқылы анықталады. Бұл мөлшерлерді технология есептеріне 
негіздеп өнеркәсіптің сол саласының технологтары береді. 

Өндірістегі жұмысшылардың шаруашылық - ауыз су мүддесіне 
жаратылатын судың шығыны жұмысшылардың санына және өндірістің 
түріне байланысты[37]. 

Көшелер мен алаңдарды жууға, өсімдіктерді суаруға қажетті су 
шығыны жуылатын алаңдардың, суарылатын өсімдіктердің ауданына, суару 
мен жүу тәсіліне, көшелер мен алаңдардың жабынудың түріне, өсімдіктердің 
түріне, ауа райына байланысты.  

Өрт сөндіруге қажетті су шығыны тұрғын жерлерде халықтың санына 
және үйлердің түріне байланысты (1.3 - кесте). 
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1.3-кесте 
Өрт сөндіруге қажетті су шығыны 

Елді мекенде 
тұрғындар 

саны, мың адам 

Бір 
мезгілді 
өрттің 
есептік 
саны 

Елді мекенде сыртқы өрт сөндіруге қажетті бір 
өрттің су шығыны, л/с 

отқа төзімділік 
дәрежесіне 

байланыссыз екі қабат 
үйлер 

отқа төзімділік 
дәрежесіне байланыссыз 

үш қабаттан жоғары 
1-ге дейін 1 5 10 

1-ден 5-ке 
дейін 1 10 10 

5-тен 10-ға 
дейін 1 10 15 

10 нан 25-ке 
дейін 2 10 15 

25-тен 50-ге 
дейін 2 20 25 

50-ден 100-ге 
дейін 2 25 35 

100-ден 200-ге 
дейін 3 - 40 

200-ден 300-ге 
дейін 3 - 55 

300-ден 400-ге 
дейін 3 - 70 

400-ден 500-ге 
дейін 3 - 80 

500-ден 600-ге 
дейін 3 - 85 

600-ден 700-ге 
дейін 3 - 90 

700-ден 800-ге 
дейін 3 - 95 

800-ден 1000-
ға дейін 3 - 100 
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1.3-кесте 
Өрт сөндіруге қажетті су шығыны 

Елді мекенде 
тұрғындар 

саны, мың адам 

Бір 
мезгілді 
өрттің 
есептік 
саны 

Елді мекенде сыртқы өрт сөндіруге қажетті бір 
өрттің су шығыны, л/с 

отқа төзімділік 
дәрежесіне 

байланыссыз екі қабат 
үйлер 

отқа төзімділік 
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10 нан 25-ке 
дейін 2 10 15 

25-тен 50-ге 
дейін 2 20 25 

50-ден 100-ге 
дейін 2 25 35 

100-ден 200-ге 
дейін 3 - 40 

200-ден 300-ге 
дейін 3 - 55 

300-ден 400-ге 
дейін 3 - 70 

400-ден 500-ге 
дейін 3 - 80 

500-ден 600-ге 
дейін 3 - 85 

600-ден 700-ге 
дейін 3 - 90 

700-ден 800-ге 
дейін 3 - 95 

800-ден 1000-
ға дейін 3 - 100 

Өндіріс үйлердегі сыртқы өртті сөндіруге қажетті су шығыны үйлердің 
көлеміне, оның отқа төзімділік дәрежесіне және өндірістің өрт қауіптілігіне 
байланысты. 

Жоғарыда жабдықтау жүйелерін және олардың негізгі элементтерінің 
орналасу сұлбаларымен таныстық. 

Ғимараттар мен қондырғылардың өлшемі, сораптардың қуаты 
резервуарлар мен мұнаралардың сыйымдылығы, құбырлардың диаметрлері 
олардан өтетін су шығынына және олардың жұмыс істеу тәртібіне тәуелді 
болады. 

Басқа инженерлік құрылыстар белгілі, нақты және аз өзгеретін 
ауырлықтарға есептелетін болса, ал сумен жабдықтау жүйелерінің 
ғимараттары адамдардың тұрмысы мен жұмыс істеу режимі қалай өзгеретін 
болса, соған қарай өзгеріп тұратын, алдын ала белгісіз су көлеміне есептелуі 
тиіс. Сондықтан қабылданған судың шығындалу кестесі су құбырларын, 
сыйымдылықтарды және басқа қондырғыларды есептеуде негіз бола отырып, 
олардың құрылыстағы құнына және қызметтегі шығындарына үлкен әсер 
етеді[37]. 

Кейбір тұтынушылар үшін судың шығындалу кестесін анықтау қиын 
емес. Мәселен, өнеркәсіп орындарында ол өңдіріс бұйымдарының 
технологиялық шығарылу процестеріне тәуелді болып, алдын ала белгіленген 
болады. 

Елді мекендерде мұны шешу қиындау, себебі судың шығындалу кестесі 
адамдардың тұрмыс жағдайына байланысты жиі-жиі өзгеріп отырады. 
Қалаларда ол мерекелердің өту және жолаушылардың келіп-кету кестесіне де 
байланысты болады. 

Жаңа елді мекендерде су жүйесін жобалағанда, судың шығындалу 
кестесін сол мекенжай үшін ауа райы, тұрмыс жағдайы және өнеркәсіп 
өсуінің дәрежесі жағынан ұқсас келетін және бұрыннан сумен жабдықтау 
жүйесі бар қалалардың суды пайдалану режимінің мәліметтері негізінде 
анықтауға болады. 

Осындай мәліметтерге сүйене отырып, құрылыс ережелері мен 
қағидалары қала тұрғындары үшін сағаттық жоғарғы және төменгі 
шығындарды табу формулаларын ұсынған: 

сагм
Q

KQ таужог
жогжог /,

24
3.

(1.7)
 

сагм
Q

KQ таутом
томтом /,

24
3.

 (1.8)
 

 
 

Мұндағы Кжог және Ктом тәулік бойындағы сағаттық біркелкі еместік 
коэффициенттері. Коэффициенттердің мәндері 

жогжогжогК  * ;    томтомтомК  *
(1.9)

 

 



36

формулаларымен анықталады. Мұндағы α- үйлердің сантехникалық 
жабдықталу дәрежесіне, мекемелердің жұмыс кестесіне және басқа жергілікті 
жағдайларға тәуелді коэффициент; β - елді мекендегі тұрғындар санын есепке 
алатын коэффициент. 

Пайдаланулары сумен жабдықтау жүйелерінің жұмыс тәжірибесінің 
негізінде құрылыс қағидаларының ұсынысы бойынша αжог=1,2.. .1,4, αтом=0,4.. 
.0,6 аралығында алынады. Шағын елді мекендерге αжог=1,6- ге дейін болады. 

β коэффициентінің шамасын 1.4-кесте бойынша алуға болады. 
1.4.-кесте 

β коэффициентінің мәні 
Коэффициент Тұрғындар саны, мың адам 

1-ге 
дейін 

1,5 2,5 4 6 10 20 50 100 300 1000 
одан 
жоғары 

βжог 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,05 1 
βтом 0,1 0,1 0,1 0,2 0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,85 1 

 
Көрсетілген жолдармен тәуліктегі сағаттық ең жоғарғы және ең төменгі 

шығындарын аламыз. Ал сумен жабдықтау ғимараттарының тиімді жұмысын 
анықтау үшін бізге тәулік бойы су құбыры торабынан алынатын судың 
шығындалу кестесі анық болғаны жөн. Оны (1.9) формуласы бойынша 
анықталған а коэффициентінің санына қарап, су құбырының жұмыс 
тәжірибесінен алынған төмендегі 1.5-кестесінің көмегімен белгілеуге болады. 
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Көрсетілген жолдармен тәуліктегі сағаттық ең жоғарғы және ең төменгі 
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1.5-кесте 
Елді мекендер, өнеркәсіп орындары және қоғамдық ғимараттарға 

қажетті тәуліктік шаруашылық-ауыз суының 
сағат сайын шығындалуы, % есебімен 

Тәулік 
сағатгары 

Елді мекендер 

К=1,25 К=1,35 К=1,5 К=1,7 К=2,0 
1 2 3 4 5 6 

0 - 1 3,35 3,0 1,5 1 0,75 
1 - 2 3,25 3,2 1,5 1 0,75 

2 - 3 3,30 2,5 1,5 1 1,00 
3 - 4 3,20 2,6 1,5 1 1,00 
4 - 5 3,25 3,5 2,5 2 3,00 

5 - 6 3,40 4,1 3,5 3 3,5 

6 - 7 3,85 4,5 4,5 5,0 5,5 

7 - 8 4,45 4,9 5,5 6,5 5,5 

8 - 9 5,20 4,9 6,25 6,5 3,5 

9 - 10 5,05 5,6 6,25 5,5 3,5 
10 - 11 4,85 4,9 6,25 4,5 6,0 

11 - 12 4,60 4,7 6,25 5,5 8,5 

12 - 13 4,60 4,4 5,00 7,0 8,5 

13 - 14 4,55 4,1 5,00 7,0 6,0 

14 - 15 4,75 4,1 5,50 5,5 5,0 

15 - 16 4,70 4,4 6,0 4,5 5,0 

16 - 17 4,65 4,3 6,0 5,0 3,5 

17 - 18 4,35 4,1 5,5 6,5 3,5 

18 - 19 4,40 4,5 5,0 6,5 6,0 

19 - 20 4,30 4,5 4,5 5,0 6,0 

20 - 21 4,30 4,5 4,0 4,5 6,0 

21 - 22 4,20 4,8 3,0 3,0 3,0 
22 - 23 3,75 4,6 2,0 2,0 2,0 
23 - 34 3,70 3,3 1,5 1,0 2,0 

 100% 100% 100% 100% 100% 
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Абаттандыруға кететін су тәулігіне неше рет, неше сағат 
шығындалатынын мекенжайдың ауа райына және басқа жағдайларына 
байланысты қала басшыларымен келісе отырып белгілеген жөн. 

Жоғарыда айтылғандай, себу жұмыстары машиналармен немесе аула 
тазартушылардың көмегімен атқарылуы мүмкін. Әдетте, абаттандыру су 
шығынының 50% машина көмегімен себіледі. 

Қаладағы суландыру, себу және жуу жұмыстары су ең аз шығындалатын 
мезеттерде жүргізілетіні жөн. Көшелер мен аландарды себуге қажетті суды 
пайдалану тәртібін былайша жоспарлауға болады: 60- 70% кешкі және 
таңертеңгі мезеттерде, ал 30-40% күндізгі уақытта жұмсаған жөн; жасыл 
алқаптарды суландырғанда 80% таңертең, ал қалғаны күндізгі уақытта 
жұмсалады[37]. 

Өнеркәсіп орындарындағы өндіріске және жұмысшыларға кететін судың 
тәулік бойы шығындалу кестесі мекеме технологінің есебі бойынша 
алынады. Кейбіреулерінде су шығыны тұрақты болып, жылдар бойы 
өзгермесе, ал кейбіреулерінде, мәселен, салқындату өндірісінде шығын 
көлемі қыста кеміп, керісінше жаз айларында көбеюі мүмкін. 

Көбінесе өнеркәсіп орындарына қажет жалпы немесе тек шаруашылық-
тұрмыстық шығындар қала су құбырынан реттеуші және қосымша 
сыйымдылықтар арқылы беріледі. Мұндай сыйымдылықтары бар өнеркәсіп 
орындарына су қалада судың ең аз шығындалатын мезеттерінде 
берілетіндіктен, суды тұтыну кестесі түзетіліп, жалпы сумен жабдықтау 
жүйесінің экономикалық көрсеткіші жоғарылайды. 

1.5-кестеде көрсетілген судың сағат сайын қалай шығындалатынын 
қабылдағанда қаланың шаруашылық-ауыз су мұқтажына қажет жоғарғы және 
орташа сағат ішіндегі шығындары кестеде көрсетілген шығынға жақындау 
болуы тиіс. Жоғарғы сағаттық шығын жүйенің есепті жыл көлемінде ауырлау 
қызмет істеу дәрежесін көрсетсе, ал төменгі сағаттық шығын су 
құбырындағы арынның азайып кету мерзімдерін анықтауға мүмкіншілік 
береді[37]. 

Өнеркәсіп орындарындағы жұмысшылар мүддесіне жұмсалатын су 
шығыны ауысымдардың созылымына, өндірістің сипатына, үзілістердің бар-
жоқтығына және технологиялық процестерге байланысты сұрыпталынады. 
Әдетте, су шығыны ауысым аяқталған соң, 30 мин шамасында көбейеді. 
Жұмысшылардың тұрмыс қажетіне алынатын су шығыны қазіргі жобалау 
қағидаларының ұсынуы бойынша 1.5-кестеде көрсетілген түрде алынып, 
тәулік бойындағы сағаттың біркелкі еместік коэффициенттерін салқын 
цехтарда К=3, ал ыстық цехтарда К=2,5 алынады. 

Осындай есептеулермен (әрине, көпшілігі шамамен алынған) 
тұтынушылардың барлық топтарына сағат сайын берілетін су көлемін 
анықтаған соң, мекенжай бойынша кейін сумен жабдықтау ғимараттарын 
есептеуге негіз болатын жинақталған судың шығындалу кестесін түзеді. 
Жоғары сағаттық су шығынының орташа су шығынына қатынасы 1,35-ке тең 
болатын мекенжай үшін судың шығындалу режимі график түрінде 1.16-
суретте бейнеленген. 
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Жоғарыда айтылғандай, себу жұмыстары машиналармен немесе аула 
тазартушылардың көмегімен атқарылуы мүмкін. Әдетте, абаттандыру су 
шығынының 50% машина көмегімен себіледі. 

Қаладағы суландыру, себу және жуу жұмыстары су ең аз шығындалатын 
мезеттерде жүргізілетіні жөн. Көшелер мен аландарды себуге қажетті суды 
пайдалану тәртібін былайша жоспарлауға болады: 60- 70% кешкі және 
таңертеңгі мезеттерде, ал 30-40% күндізгі уақытта жұмсаған жөн; жасыл 
алқаптарды суландырғанда 80% таңертең, ал қалғаны күндізгі уақытта 
жұмсалады[37]. 

Өнеркәсіп орындарындағы өндіріске және жұмысшыларға кететін судың 
тәулік бойы шығындалу кестесі мекеме технологінің есебі бойынша 
алынады. Кейбіреулерінде су шығыны тұрақты болып, жылдар бойы 
өзгермесе, ал кейбіреулерінде, мәселен, салқындату өндірісінде шығын 
көлемі қыста кеміп, керісінше жаз айларында көбеюі мүмкін. 

Көбінесе өнеркәсіп орындарына қажет жалпы немесе тек шаруашылық-
тұрмыстық шығындар қала су құбырынан реттеуші және қосымша 
сыйымдылықтар арқылы беріледі. Мұндай сыйымдылықтары бар өнеркәсіп 
орындарына су қалада судың ең аз шығындалатын мезеттерінде 
берілетіндіктен, суды тұтыну кестесі түзетіліп, жалпы сумен жабдықтау 
жүйесінің экономикалық көрсеткіші жоғарылайды. 

1.5-кестеде көрсетілген судың сағат сайын қалай шығындалатынын 
қабылдағанда қаланың шаруашылық-ауыз су мұқтажына қажет жоғарғы және 
орташа сағат ішіндегі шығындары кестеде көрсетілген шығынға жақындау 
болуы тиіс. Жоғарғы сағаттық шығын жүйенің есепті жыл көлемінде ауырлау 
қызмет істеу дәрежесін көрсетсе, ал төменгі сағаттық шығын су 
құбырындағы арынның азайып кету мерзімдерін анықтауға мүмкіншілік 
береді[37]. 

Өнеркәсіп орындарындағы жұмысшылар мүддесіне жұмсалатын су 
шығыны ауысымдардың созылымына, өндірістің сипатына, үзілістердің бар-
жоқтығына және технологиялық процестерге байланысты сұрыпталынады. 
Әдетте, су шығыны ауысым аяқталған соң, 30 мин шамасында көбейеді. 
Жұмысшылардың тұрмыс қажетіне алынатын су шығыны қазіргі жобалау 
қағидаларының ұсынуы бойынша 1.5-кестеде көрсетілген түрде алынып, 
тәулік бойындағы сағаттың біркелкі еместік коэффициенттерін салқын 
цехтарда К=3, ал ыстық цехтарда К=2,5 алынады. 

Осындай есептеулермен (әрине, көпшілігі шамамен алынған) 
тұтынушылардың барлық топтарына сағат сайын берілетін су көлемін 
анықтаған соң, мекенжай бойынша кейін сумен жабдықтау ғимараттарын 
есептеуге негіз болатын жинақталған судың шығындалу кестесін түзеді. 
Жоғары сағаттық су шығынының орташа су шығынына қатынасы 1,35-ке тең 
болатын мекенжай үшін судың шығындалу режимі график түрінде 1.16-
суретте бейнеленген. 

 
1.16-сурет. Баспалдақты су тұтыну графигі 

1 - судың шығындалу режимі; 2 - екінші көтергіш сорап бекетінің 
жұмыс режимі; 3 - бірінші көтергіш сорап бекетінің режимі 

Әрине, график мекенжайдың үлкен-кішілігіне, әлеуметтік дәрежесіне 
және өндіріс орындарының өсу дәрежесіне байланысты әртүрлі сипатқа ие 
болып, олардың әрқайсысында ең жоғары сағаттық су шығыны тәуліктің кез 
келген мезетіне тура келуі мүмкін[37]. 

 
1.3 . Су құбыры тораптарын жобалау 

 
Су құбырлары сумен жабдықтау жүйесінің негізгі элементтерінің бірі. 

Олар өз жұмысында сорап станциялары мен реттеуші немесе сақтаушы 
сыйымдылықтармен тығыз байланысты болып суды мекен-жайдың барлық 
нүктелеріне жеткізіп және үлестіріп беру қызметін атқарады. 

Дұрыс жобаланған су құбыры тораптары тиісті көлемде өзімен су 
өткізе алатын, тұтынушыларды үзіліссіз, сенімді түрде сумен қамтамасыз 
ететін және басқа инженерлік құрылыстар тәрізді тиімді болулары шарт. Бұл 
айтылып отырған талаптар су жүйесі құбырларының пішін үйлесімін 
(конфигурация), сонымен қатар құбырлардың диаметрі мен материалын 
дұрыс анықтағанда ғана орындалады[28].  

Су жүйесі тораптарының орналасу пішіні сумен қамтамасыз етілетін 
мекенжайдың сипатына, тұрғын кварталдарының формалары мен көлеміне, 
жер бедеріне, табиғи немесе жасанды тосқауылдарға (өзен, арық, орлар) және 
т.б. жергілікті жағдайларға байланысты болады. Әрине, су жүйесін 
жобалаған кезде сонша көп факторлардың барлығын есепке алу қиынырақ, 
дегенмен төмендегі ережелерді қатал сақтай отырып, жобалау жұмыстарын 
жеңілдетуге болады: 

1. Суды тұтынушыларға таратуды өте қысқа жолмен жүргізген жөн; 
2. Магистралды құбырларды биік жерлерден өткізген жөн; 
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3. Металды құбырларды коррозияға ұшыратпау мақсатында трамвай 
рельстерімен қатаржатқызбаған жөн; 

4. Құрылыс құны арзандау болу үшін құбырларды жер құрылымы 
жақсы жерлер 

(батпақсыз, тассыз тағы сол сияқты) арқылы жүргізген жөн; 
5. Қиюшы құбырлар суды қысқа жолмен жеткізу және арын жоғалуын 

азайту мақсатында жүргізілуі тиіс.  
Тұтынушыларды толық сумен қамтамасыз ету мақсатында құбырларды 

қаланың  (мекенжайдың) барлық көшелері арқылы жүргізеді.  
Су таратуды екі түрлі тармақталған немесе айналмалы құбыр торлары 

арқылы жүзеге асыруға болады. (1.17-сурет). Суретте тұтас сызықпен 
магистралды тор бейнеленген.  

 
  

 
1.17-сурет. Құбыр торабының сұлбалары  

a – тармақталған (тұйықталған) тор; 6- айналмалы тор 
 

Тұйықталған тор мекенжайға қажет шығынды өзінен өткізе алғанымен 
су торабына қойылатын сенімді жұмыс талабына жауап бере алмайды. 
Өйткені, «А» нүктесінде апат болған жағдайда, сол нүктеден төмен жатқан 
бөлік істен шығып қалған кезде, су төменгі тұтынушыларға онымен қатар 
жатқан басқа тораптар арқылы жеткізіледі. Айналмалы тордың гидравикалық 
соққыларды азайтуға да жәрдемі бар. Бірақ айналмалы торда құбырлардың 
ұзындығы тұйықталған тордағы құбырларға қарағанда әжептәуір ұзын 
болады. Экономикалық жағынан тиімсіз болғанымен, мекенжайды сумен 
жабдықтау мәселесін шешуде ең басты көңіл бөлінетін нәрсе – су торының 
сенімді және үздіксіз жұмыс істеуі болғандықтан, қалалы жерлерде 
айналмалы торлар қолданылуы тиіс[28].  

Ал тұйықталған тор ауылдық жерлерде болмаса шағын өндірістік 
орындарда құрылуы мүмкін.  

Қаланың барлық тұрғын үйлеріне суды жеткізу үшін, әдетте, 
құбырларды әрбір көшелерді бойлай жүргізеді. Сондықтан да тор, жалпы 
алғанда көп айналымдардан тұрады. Бірақ сол құбырлардың маңыздылығы 
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жабдықтау мәселесін шешуде ең басты көңіл бөлінетін нәрсе – су торының 
сенімді және үздіксіз жұмыс істеуі болғандықтан, қалалы жерлерде 
айналмалы торлар қолданылуы тиіс[28].  

Ал тұйықталған тор ауылдық жерлерде болмаса шағын өндірістік 
орындарда құрылуы мүмкін.  

Қаланың барлық тұрғын үйлеріне суды жеткізу үшін, әдетте, 
құбырларды әрбір көшелерді бойлай жүргізеді. Сондықтан да тор, жалпы 
алғанда көп айналымдардан тұрады. Бірақ сол құбырлардың маңыздылығы 

бірдей емес. Айналмалы тордың ішінен күрделі тармақтарын бөліп алуға 
болады. (1.17-сурет, ол тұтас сызықпен көрсетілген). Ондай құбырлар судың 
құбырлар судың бағытына алынады олардың бір-бірінен арақашықтығы 
көлденең құбырларды 400...600 м, ал оларды қиып өтетін құбырлар аралығы 
600...800 м болады. Осы принципке сәйкес алынған тұтас сызықтардан 
құралған айналмалы торларды магистралды тор деп, ал қалғанын таратушы 
тор деп атаймыз.  

Әдетте, магистраль торды гидравикалық есепке салады да, ал таратушы 
тор құбырларының диаметрлерін конструктивті негізде 100мм-ден кем 
болмайтындай етіп қабылдайды.  

Тұтынушылар суды өз мұқтажына қала су құбырының кейбір 
нүктелеріне қосылған желілер арқылы алады.  Таратушы тордың бір 
учаскесінен өтетін судың мөлшерін анықтау кезінде, оған әртүрлі көлемде 
(q1, q2, q3....qn) су алатын үйлер қосылатынын және олардың алатын су 
мөлшері тәулік, тіпті сағат сайын өзгеріп отыратынын ескерген жөн. Судың 
алыну-алынбасы тұтынушылардың өз еркінде болғандықтан, ол үнемі 
құбылып тұрады. Сондықтан, тіпті шағын мекенжай үшін де учаскелердегі 
шығынды есептеу өте қиын жұмыс.  

Ал егер магистрал торының А-Б учаскесін (1.11-сурет) алып 
қарастыратын болсақ, онда ол үйлердің шығынынан (q1, q2, q3....qn типтес) 
басқа оған қосылған таратушы тордың құбырларына кетіп жатқан Q1, Q2 ,Q3 
....Qn типтес су шығындарын да өзінен беріп тұрғанын көреміз. Демек 
магистрал торының жеке учаскелерінде сарп етілетін су шығынын анықтау 
таратушы құбырлардікінен де күрделі болып шығады[28]. 

 Сондықтан есептеу жұмыстарын жеңілдету мақсатында қала су 
құбырларын жобалаған кезде, құбырларға берілетін су құбыр ұзындығы 
бойынша бірқалыпты шығындалады деп есептелінеді. Профессор Н.Н. 
Гениевтің ұсынысы бойынша, әрбір учаскеден бөлініп шығатын су көлемі 
оның ұзындығына пропорционал болады. Бұл жағдайда бір метрге қатысты 
алынатын «меншікті» шығын: 

 
 

q мен = мсеклQQ
l
жог 1/,


      (1.10) 

 
бұдан әр учаскеге қатысты шығынды, былайша айтқанда, «жол-

жөнекей» шығынды анықтауға болады: 
 

Qжоғ= qмен  lуч     (1.11) 
 

Мұндағы Q – есепті мерзімдегі тұтынушылар алатын толық су 
шығыны, л/с; ƩQ – жоғары шоғырланған шығындар жиынтығы (өнеркәсіп 
және басқа қоғамдық, әлеуметтік үйлерге кететін шығындар); ƩL – магистрал 
құбырларының жалпы ұзындығы, м. Бұған өзінен су сараптамайтын 
(үлестірмейтін) құбырлардың ұзындығы, яғни құрылыссыз жерлерден, 
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парктердегі алаңдардан және ұзын көпірлерден өтетін құбырлардың 
ұзындығы -Ʃ L енбеген, м; 1 уч – учаскесінің ұзындығы, м. 

Қарастырылып отырған учаскеден оған қатысты жол-жөнекей 
шығыннан (Qжол) тыс төменгі құбырларға баратын «өтпелі» шығын (Qөт) 
өтеді. Осы екі шығынның учаскеден сұрыпталу диаграммасына (1.18-сурет) 
көз жүгіртетін болсақ, онда учаскесінің бастапқы нүктесіне жол-жөнекей 
шығын (Qжол) жоғары мөлшерде келеді де одан ары әр метр сайын 
шығындыла отырып, соңғы нүктесіне азайып жетеді. Ал өткізілетін шығын 
(Qөт) осы айтылған учаскеден өзгермеген мөлшерде ағып өтеді. Демек, іздеп 
отырған шығын 

 
Qізд= Qжол+ Qотп      (1.12) 

 Диаграмма бойынша учаскеде диаметрі әртүрлі құбырлар 
жүргізілген болу керек. Ал жалпы құрылыс құрылыс қағидалары бойынша 
учаскеде диаметрлері бірдей құбырлар жүргізілуі тиіс.  

 

 
1.18-сурет. Судың шығындалу диаграммасы 

 
Сонымен, учаскедегі өзгеретін шығынды өзгермейтін, яғни оған 

эквивалентті болатын шығынмен алмастыруымыз керек. Ондай шығынды 
гидравлика заңдарына сүйене отырып табуға болады. Мәселен, қарастырып 
отырған учаскеден өзгеруші шығын өткен кезде h1-2-ге тең арын жоғалатын 
болады, енді біз сол учаскеден осынша арын жоғалатын, бірақ өзгермейтін 
шығынды өткізейік. Ол шығынды Qэкв деп белгілеп, шарт бойынша ізделініп 
отырған шығынды табайық: 

 
Qізд= Qэкс+ Qотп      (1.13) 

 
 

Профессор М.Я.Ясюкевичтің айтуынша, а= 0,5...0,58 тең, мұндағы 
эквиваленттік коэффициент Qжол жол-жөнекей және өтпелі 
Qөтпшығындардың қатынасына байланысты, ол 0,5...0,58 арағында алынады. 
Практикалық есептеу жұмыстарын жеңілдету мақсатымен а=0,5 деп алып, 
ізделініп отырған шығынды анықтауға болады: 
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Qізд= 0,5Qжол+ Qотп      (1.14) 

 
Енді (1.11) және (1.14) формулаларын салыстыра отырып, әрбірге 

бөліп, учаскенің бастапқы және соңғы нүктелеріне қойсақ, онда одан 
құбырлар учаскелерінің гидравликалық сипаттамасы көп өзгере қоймайды, 
яғни жол бойы біркелкі шығындалатын жол-жөнекей шығынды екі түйін 
шығынымен алмастыру құбыр сипатын өзгерте қоймайды. 

Сонымен, кез келген түйіннің шығыны (Qтүй) сол түйінге жалғанған 
учаскелердің жол-жөнекей шығындарының қосындыларының жартысына тең 
болады, яғни: 

 
 m

жолтуй QQ 15,0                 (1.15) 
 

Әрине, жоғарыда қабылданған жорамал шарттар құбырды есептеуде 
нақты мәндерден алшақтатуы мүмкін, бірақ олар су құбыры торабының 
есептеу мәселесін әлдеқайда жеңілдетеді[28].  

 
1.3.1. Судың ағу бағытын белгілеу және тораптың сенімді қызметі 

 
Тармақталған торда су шығын нүктелеріне тек бір бағытпен ғана 

барады. Ал айналмалы торда оның бағыты күрделірек болады. Судың ағу 
бағыты, әрине, су құбыр торабының кескін үйлесіміне байланысты (1.19-
сурет) болып, құбырларды бойлап әржаққа көлденең және перпендикуляр 
желілермен мекенжайдың түкпір-түкпіріне апарылады. Судың бағытын 
анықтауда және оның сенімді қызметін қамтамасыз ету үшін мынадай екі 
принципті орындау қажет: 

1. Су шығын нүктелеріне өте қысқа жолмен жеткізілуі тиіс; 
2. Су құбырлары бір-бірін алмастыра алу керек. 

 

 
1.19-сурет. Судың ағу бағыты 
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Судың ағу бағытын осы принциптерге сүйеніп анықтап алғаннан кейін,  
әрбір учаскеден өтетін шығынды тауып, оған лайықты болатын диаметрді, 
арын жоғалуын және судың ағу жылдамдығын гидравликалық есептеу 
арқылы табуға болады. 

Қала су құбыры суды тұтынушыларға қажетті мөлшерде және керекті 
арынмен жеткізумен қатар, сенімділік қабілетіне де ие болуы тиіс. 

Ғимараттар мен жүйелердің сенімділік жұмысы деп, олардың белгілі 
бір мерзімде пайдаланылу қабілеттілігін жоғалтпайтынын түсінеміз. 

Сумен жабдықтау жүйесі құбырларда немесе оның басқа 
элементтерінде кездесетін дағдарыстар (апаттар) себебінен мекенжайға суды 
белгілі бір мөлшерде жеткізбеуі де мүмкін. 

Құрылысы қағидалары сумен жабдықтау мекен-жайларын сипат 
жағынан үш сенімділік категориясына бөледі (1.6-кесте) 

 
1.6-кесте 

Сенімділік 
категориясы 

Қажетті өтеу 
дәрежесінің кемуі 

Сумен жабдықтау 
мекенжайлары 

І 1-3 тәулік су 
көлемін 30% дейін 
кемітетін 

Тұрғындар саны 50 мыңнан 
артық қалалар. Металлургия, 
мұнай өндіруші, мұнай, химиялық 
өнеркәсіптер, электростанциялар 

ІІ 1 ай 
аралығында су 
көлемін 30% дейін 
кемітетін немесе 3-5 
сағаттай үзіліс 
жасауға рұқсат 
ететін 

Тұрғындар саны 50 мыңға 
жуық қалалар. Көмір, мұнай өңдеу, 
машина құрылыс өнеркәсіптері, 
топтасқан және ауыл-шаруашылық 
су жүйелері 

ІІІ 1 ай су 
көлемін 30% дейін 
кемітетін немесе 1 
тәул бойы болатын  

Тұрғындар саны 500 елді 
мекендер шағын кәсіпорындар 

 
1.3.2. Құбырлардың диаметрлерін анықтау 

 
Су құбыры торабының жеке учаскелерінің диаметрлері сол 

учаскелерден өтетін есепті шығындарға лайықтап алынуы керек. 
Дөңгелек құбырларының диаметрін гидравликадан белгілі мына 

формула арқылы анықтауға болады: 
 

D
 
Q4 немесе ,

785,0 


QD   (1.16) 

 
Мұндағы Q-есепті шығын, л/с; V-ағу жылдамдығы, м/с. 
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Q4 немесе ,

785,0 


QD   (1.16) 

 
Мұндағы Q-есепті шығын, л/с; V-ағу жылдамдығы, м/с. 

Су құбыры торабының учаскелеріндегі құбырлар диаметрін анықтаған 
кезде, әдетте шығын көлемі белгілі болып, ал судың жылдамдығы үнемділік 
жағын ойластыра отырып алынады. 

(1.16) формуласындағы судың жылдамдығы артқан сайын құбырдың 
диаметрі кемиді де, ал керісінше жылдамдық кеміген құбырдың диаметрі 
үлкейе түсетінін байқаймыз. Демек, су құбыры торабының құрылыс және 
пайдалану судың ағу жылдамдығына тәуелді.  

Құрылыс құнын (Сқұр) және пайдалану кезіндегі бір жылдық шығынды 
(Спай) біліп отырған жағдайда бір Т уақыт аралығындағы (есепті мерзім) 
жалпы шығынды анықтауға болады: 

пайкунж СТСW  /      (1.17) 
 

Мұндағы Т-құнын өтеу мерзімі. 

 
1.20-сурет. Диаметр мен жылдамдықтың қаржыға әсері 

Енді осыны график бойынша көрсететін болсақ (1.20 а-сурет), онда 
судың жылдамдығын кеміген кезде құрылыс құны көбейіп (бірінші сызық), 
пайдалану шығындары керісінше азаяды (екнші сызық). Ондай құбылысты 
диаметр арқылы да көрсетуге болады (1.20 б-сурет). 

Ең тиімді және үнемді жылдамдық пен құрылыс және пайдалану 
құндары графигінің ең төменгі нүктесіне (суретте «а» нүктесі) сәйкес келеді. 
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1.7-кесте 
Шойын құбыры үшін шекті экономикалық 

 шығындар кестесі 
Диаметр, 

мм 
Әртүрлі экономикалық факторға лайықты шекті 
 шығындар 
Э=0,5 Э=0,75 Э=1 

100 6,4-10,6 5,7-9,4 5,2-8,4 
125 10,6-16,8 9,4-15 8,4-13,3 
150 16,8-28,3 15-25,3 13,3-22,4 
200 28,3-51,2 25,3-45,8 22,4-40,6 
250 51,2-82,2 45,8-73,5 40,6-65,3 
300 82,2-121 73,5-108 65,3-96 
350 121-157 108-149 96-132 
400 157-220 149-197 132-175 
450 220-286 197-254 175-227 
500 286-394 254-352 227-313 
600 394-581 352-518 313-461 
700 581-808 518-722 461-642 
800 808-1080 722-966 642-857 
900 1080-1396 966-1250 857-1110 

1000 1396-1930 1250-1725 1000-1532 
1200 1930-4690 1725-4100 1532-3730 

Экономикалық фактормен сипатталатын белгілі құрылыс және 
пайдалану жағдайларында әр диаметрге оның тиімділігін білдіретін шекті 
шығын тура келеді: 

 
 14,0ЭDэкон

42,0Q     (1.18) 
 

Сумен жабдықтау жүйесі құбырларының диаметрлерін олардың кез 
келген пішіні (конфигурация) мен су берілу жағдайлары үшін аналитикалық 
жолмен анықтауға болады. Мұнда техникалық-экономикалық есептеу 
мақсаты екі түрлі болуы мүмкін. Арын белгісіз жүйеде сораптармен су 
жібергенде, есептеу құрылыс және пайдалану қаражаттары төмен болатын 
құбырлар диаметрлерін анықтаудан тұрады.  

Ал егерде жүйеде арын белгілі болса, онда техникалық-экономикалық 
есептеу мақсаты сол берілген арынды толық пайдалана алатын және құрылыс 
құны арзан құбырлардың диаметрлерін іздеуден тұрады. 

Сыртқы су құбыры торабында үйкеліске ұзындық бойынша керек арын 
жоғалуын анықтайды да, қалыпты бөлшектер мен арматуралардағы меншікті 
арын жоғалу шамасы аз болғандықтан, оны есепке алмайды.  

Құбырлардағы арын жоғалу шамасы ұзындыққа пропорционал және 
құбырлардың диаметріне, шығынға, ағу жылдамдығына, құбырлардың кедір-
бұдырлық дәрежесі мен сипатына және олардың гидравликалық қайсыбір 
аймақта жұмыс атқаруына байланысты болады. 
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Инженерлік гидравликада, жалпы, бұл байланыс Дарси-Вейсбах 
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Бірақ негізінен су құбыры жүйелерінде есептеуге қолайлырақ болатын 

мына формула қолданылады: 
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Мұндағы һ – арынның жоғалуы, м; 1 және d – құбырдың ұзындығы мен 

диаметрі;  V – судың ағу жылдамдығы; м/с;   және К – гидравликалық 
қарсылық коэффициенттері;  m – кестеде берілген.  

Академик Н.Н. Павловский мен профессор Ф.А. Шевелевтің 
зерттеулері бойынша, құбырлар су жылдамдығына байланысты квадратты 
немесе өткелді аймақтарда жұмыс атқаратынын анықтаған.  

Ескі шойын және болат құбырлар су ағынның жылдамдығы V< 1,2 м/с 
болғанда, өткелді түрде қызмет ететіні дәлелденген. 

Жаңа металды және асбестцементі құбырлар су ағынының кез келген 
жылдамдықтарында өткелді аймақта жұмыс істейді[28].  

Құбырлардың ішкі бетінің кедір-бұдырлығының гидравликалық 
қарсылыққа әсері әртүрлі эмпирациялық формулалар арқылы зерттеулер 
нәтижесінде анықталған.  

Ф.А. Шевелев арын жоғалуының (һ) су құбырының ұзындығына 
пропорционал болатынын еске ала отырып, гидравликалық есептеу 
жұмыстарын 

 
һ = i – l            (1.21) 

 
формуласы бойынша жүргізуге болатындығын айтып, науалы кесте 

жасаған. (1.18) формуладағы i-ді былайша анықтауға болады: 
а) ескі болат және шойын құбырлары үшін жылдамдық V > 1,2 м/с 

болғанда 
 

;001735,0 2
3,5 q

d
i       (1.22) 

 
б) ескі болат және шойын құбырлары үшін жылдамдық V< 1,2 м/с 

болғанда: 
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в) асбестцемент құбырлары үшін: 
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51,3100091,0 q

Vd
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  ;     (1.24) 

 
г) пластмасса құбырлары үшін 

774,4

774,1

001062,0
d
qi  ;         (1.25) 

Өткелді аймақта жұмыс атқаратын жаңа металл құбырлар үшін 
есептеуге науайы формулалар ұсынылған, бірақпайдалану процесінде оларды 
тек коррозияға ұшырамайтын және қатпаршақтар қатпайтын кепілдігі 
болғанда ғана пайдалануға болады. 

Құрылыс қағидалары бойынша кейінгі кезде кеңінен қолданылып 
жүрген темірбетон құбырларын металл құбырларына арналған арын жоғалу 
формулаларымен анықтау рұқсат етілген. 

Гидравикалық және техникалық – экономикалық есептерде (әсіресе, 
электрондық есептеуіш машиналарын қолданғанда) екі бөлшектен тұратын 
өрнектерді пайдаланғаннан гөрі кейбір авторлар ұсынған 

md
qKi 

 ;       (1.26) 

түріндегі формуланы қолданған жөн. 
Дегенмен, су құбыры тораптарын іштей үйлестіру жұмыстарында «і» 

бойынша түзілген Ф.А.Шевелев кестесін қолдану ыңғайсыз. Үйлестіруде 
есептеу гидравликалық қарсылық «S» арқылы, яғни (1.21) формуласы 
пайдаланылады. К-ның d»» - ға қатынасын SO-мен белгілесек, онда бұл өрнек 
бір метрге дәл келетін гидравликалық қарсылықты білдіреді. Су құбыры 
учаскесінің жалпы қарсылығы S=S0 l  тең болады. Ендеше жоғарыда 
келтірілген формуланы мына түрде жазуға болады.  

 
2

0 qlSh           (1.27) 
Ал құбырлар кейбір жылдамдықтарда өткелді аймақтарда 

орналасқандықтан, арын жоғалу формуласына үйлестіру коэффициенті 
енгізіледі. Бұл жағдайда гидравликалық ұзындық бойынша арын жоғалудың 
формуласын былайша жазамыз: 

 
2

0 qlSh       (1.28) 
 

Меншікті қарсылықтар (S0) мен үйлестіруші ( ) коэффициенттердің 
мәндері оқу құралының соңында келтірілген қосымшада берілген[28].  
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1.4 Сумен жабдықтау жүйелерінің элементтерін есептеу мен жобалаудың 
жалпы негіздері 

1.4.1 Су құбыры тораптарын гидравликалық есептеудің теориялық 
негіздері мен тәсілдері 

 
Тармақталған тұйық тордағы әрбір учаскеден өтетін су көлемін есептеу 

онша қиынға түспейді, себебі учаскенің әрқайсынан одан төмен орналасқан 
тұтынушыларға қажетті су шығыны ғана өтеді. Мәселен, 1.20-суретте 
көрсетілген 3-4 учаскесі арқылы өтетін су көлемі 4-нүктеде алынатын су 
шығынына тең болады, яғни Q8-4=q4. Басқаша айтқанда, Кирхгофтың бірінші 
заңы бойынша, қарастырылып отырған су құбырларының әрбір учаскесінің 
шығыны сол учаскенің соңғы түйініне жалғанған учаскелер мен сол түйін 
шығындарынан тұрады, яғни түйінге келетін шығын одан шығатын шығынға 
тең болуы тиіс. Түйінге келетін шығындарды плюспен, ал түйіннен 
шығатындарын минуспен белгілесек, онда кез келген түйін шығындарының 
алгебралық қосындысы нөлге тең болады, яғни: 

∑𝑞𝑞= 0 (Кирхгофтың 1-заңы) 
Осы теңбе-теңдікті қолдана отырып, тармақталған тордың кез келген 

учаскелеріндегі шығынды анықтауға болады, өйткені, жоғарыда 
айтылғандай, мұндай тор учаскелеріндегі есепті шығындар сол учаскеден 
төмен жататын шығындар көлемдерінің қосындысына тең. 

Демек, 2-3 учаскесінің есепті шығыны Q2–3 = q3 +q4 +q5 немесе Q2–
3= Q3–5 + Q3–4 +q3 ал 1-2 учаскесінің шығыны Q1–2 = Q2–10 + q2 + Q2–11 
+ Q2–3немесе Q1–2 = q2 + q3 + q4+ q5 + q10 + q11. Дәл осылайкез келген 
учаскедегі шығынды табуға болады. 

Егер шығын көлемі белгілі болса, онда оған лайықты құбыр диаметрін, 
судың ағу жылдамдығын және құбырлардағы арын жоғалуын табу қиынға 
түспейді. 

Жалпы тармақталған торды есептеуді учаскелерге бөлуден бастайды. 
Одан кейін айтылған нұсқауларды есепті шығынын анықтап, алғаш негізгі 
магистралдарды(құбырларды) гидравликалық есептеуге қояды. 
Магистралдар ретінде арынды мұнарадан ең соңғы түйіндерге дейін әрі ең 
шығынды желілер алынады[28]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-сурет. Тармақталған торды есептеу сұлбасы 
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Магистралды желінің М-1-2-3-4 учаскелеріндегі есепті шығынға сәйкес 
келетін құбырлар диаметрін және арын жоғалуын Ф.А. Шевелев кестесі 
көмегімен анықтайды. 

Көп айналмалы торды есептеу 
 
Айналмалы тордағы нүктеде алынатын шығынды қамтамасыз ету үшін 

суды әртүрлі бағытпен алып келуге болады, өйткені олардың жеке учаскелері 
тек тізбекті ғана емес, сонымен қатар шырмалып та жалғанған. Бір көшенің 
бойынан өтетін судың көлемі сәл ғана өзгеретін болса, онда ол міндетті түрде 
басқа көшелерден өтетін су көлеміне әсерін тигізетін болады. Сондықтан 
тармақталған тордан бұлардың айырмашылығы, олардың учаскелеріндегі 
шығындарды табу қиынға түседі. Мұндай тордың әр учаскесінде диаметрі 
және шығыны белгісіз. 

Егер айналымдар санын n, түйіндерді m, ал учаскелер санын Рдеп 
белгілесек, онда қандай айналмалы тор болмасын, барлық кезде m + n = p + 
1өрнегі сақталатын болады. Бұдан учаске белгісіздерін анықтау теңдеуінің p 
= n + m - 1белгісіздер санынан екі есе кем екенін байқаймыз. 

Практикалық есептеу жұмыстарында құбырлардың диаметрін анықтау 
үшін, әдетте учаскелердегі су шығынын жорамалмен өткізу жолдары 
қолданылады. Бірақ су құбыры тораптарының учаскелеріндегі су шығыны, 
Кирхгофтың екінші заңы бойынша, әрбіртұйық контурда (айналымда) сағат 
тілі бағыты бойымен ағатын учаскелердегі арынның жоғалуы сағат тілінің 
бағытына кері ағатын учаскелердегі арынның жоғалуына тең болуы тиіс, 
яғни кез келген айналымдағы арын жоғалуларының алгебралық қосындысы 
нөлге тең болады: 

∑𝒉𝒉 = 𝟎𝟎(Кирхгофтың 2-заңы) 
Әрине, әр айналымдағы арын жоғалуының алгебралық қосындысы 

бірден нөлге тең болмайды. Қайсыбір тармақтарынан көбірек, ал 
қайсыбірінен азырақ өтетіндіктен:∑ℎ = ∆ℎтең болады. Мұндағы ∆ℎ- 
«үйлесімсіздік» деп аталады. 

Үйлесімсіздіктің мәні мен таңбасына қарай тармақтардың қайсысының 
су өткізуде қаншалықты ауырлап немесе жеңілдеп кететінін білеміз. 
Сондықтан тармақтар арқылы өтетін шындыққа жуық су шығынын анықтау 
үшін қандай да бір«түзетуші» шығынын су көбірек тармақтардан алып 
азырақ өтетіндеріне қосуымыз керек. Осылайша үйлесімсіздік ∆ℎ ≤ 0,5дейін 
кемігенше, есепті шығындарға түзету енгізіледі[28]. 

Төрт айналымды торды есептеу 
1.21 - суретте көрсетілген төрт айналымнан тұратын су құбыры торын 

гидравликалық есептеу жолдарын толығырақ қарастырайық. 
Мұнара сораптардан кейін орналасқан, демек су торға тек бір жақтан 

ғана жеткізіліп тұрады. Мұндай тор үшін қаланың сағаттық жоғары шығын 
уақыты есептеуші (сын) мезгілі болып табылады. 

Қарастырылып отырған жүйеде ең жоғары сағаттық шығын - 2914 
м3/сағ (509,46 л/с), оның 8,79 л/с 8-түйінде орналасқан өнеркәсіп орындары 
алады (үзікті стрелка). 
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Магистралды желінің М-1-2-3-4 учаскелеріндегі есепті шығынға сәйкес 
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1.21-сурет. Торды есептеуге дайындау сұлбасы 
 

Мекенжайдың барлық жерінде тұрғындардың орналасу тығыздығы 
бірдей болғандықтан, меншікті шығын мынаған тең: 

 
𝑞𝑞мен. = 𝑄𝑄−𝑄𝑄ө.о.

∑𝐿𝐿 = 809,46−8,79
8580 = 0,093 л/с ∙ 1м         (1.29) 

 
Мүндағы 𝑄𝑄ө.о.- өнеркәсіпке жұмсалатын шығын, оны «шоғырланған» 

шығын деп те атайды. 
Тор бөліктерінің ұзындығы (суреттегі бірінші сан) белгілі 

болғандықтан, оларға қатысты жол-жөнекей шығынды табамыз, одан кейін 
оларды түйін шығындарымен алмастырамыз. 

Табылған жол-жөнекей шығындар суретте (екінші сан) көрсетілген, 
сонымен қатар суретте түйін шығындары да (стрелкалар) берілген. 

Барлық есептеулер жеңіл болу үшін кесте (1.8, 1.9-кестелер) олар 
түрінде берілген. 

Түйіндердегі шығындарды анықтаған соң, судың құбырлармен ағу 
бағытын белгілейміз. Суретте тор учаскелеріндегі судың бағыты стрелкамен 
бейнеленген. 

(1.26) формуласын пайдаланып, су бағыттарын біле отырып, әр 
учаскеден өтетін су шығынын табуға болады. Әрине, учаскеден өтетін судың 
көлемі шамамен алынады (1.22-суреттегі бірінші сандар). Осы жуық 
шамамен алынған шығындарға сәйкес келетін диаметрлерді Ф.А. Шевелев 
кестесін пайдалана отырып анықтаймыз[28]. 
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1.22-сурет. Жуық шамамен алынған су шығындары 
 

Құбырлардың диаметрі, меншікті қарсылығы және арынның жоғалуы 
болаттан жасалған құбырлар үшін есептелінген. Олар 1.10- кестеде берілген. 

Су торының әр учаскесінен өтетін су көлемінің нақты шамасын 
анықтау үшін алдымен жоғарыда айтқанымыздан ∑𝒉𝒉 = 𝟎𝟎шарты орындалуы 
тиіс. Алайда бірден барлық айналымдарда бұл шарттың орындалмауы 
мүмкін, яғни:∆ℎ > 0,5. Сондықтан торды үйлестіру мақсатымен 
үйлесімсіздіктің һ таңбасына және шамасына қарай түзету ∆𝑞𝑞 шығынын 
береміз. Біздің мысалымызда бірінші түзетуден кейін де I және IV 
айналымдарда ∆h әлі де болса 0,5 м артық болады. Демек торды жаңа 
табылған ∆h бойынша түзетіп шығамыз. 

Дәл осындай жолдармен торды өрт мезетіне де бейімдеу керек. Өрт 
уақытында торға есепті шығыннан (Qес= 809,46 л/с) басқа да өрт мұқтажына 
жұмсалатын Qө су өтетінін жоғарыда айтқан болатынбыз. 

1.8-кесте 
Жол-жөнекей шығындарды анықтау 

Учаскелер Учаскелер 
ұзындығы Qжол, л/с Учаскеле

р 
Учаскелер 
ұзындығы Qжол, л/с 

1-2 560 52,63 6-1 700 65,69 
1-2 850 79,69 6-7 850 79,69 
3-4 750 70,36 1.49 750 70,36 
4-5 560 52,63 7-9 700 65,69 
9-5 750 70,36 5-8 700 65,69 
1-9 850 79,69 9-3 560 52,63 

Құбыр торабының жалпы 
ұзындығы 

- 8580 м   
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1.22-сурет. Жуық шамамен алынған су шығындары 
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1.9-кесте 
Түйіндік шығынды анықтау 

Түйіндер 
Түйінге 

қосылған 
учаскелер 

Жол-жөнекей 
шығындардың 
қосындысы, л/с 

Шоғыр- 
ланған 

шығын, л/с 
q түйін л/с 

1 1-2, 1-9, 1-
6 

52,63+79, 69+65,69  99,01 
2 2-3, 1-2 79,69+52,63  66,16 
3 2-3, 3-4, 9-

3 
79,69+70,36+52,63  101,34 

4 3-4, 5-4 70,36+52,63  61,50 
5 5-4, 9-5, 5-

8 
52,63+70,36+66,69  94,34 

6 1-6, 6-7 65,69+79,69  72,68 
7 6-7, 9-7, 7-

8 
79,69+65,69+70,36  107,86 

8 7-8, 5-8 127,32 8,79 63,62 
9 1-9, 9-5, 9-3, 

9-7 
268,34 - 134,17 

   8,79 800,67 
 

1.10-кесте 
Су құбыры торабын шаруашылық– ауызсу  

шығынын өткізуге бейімдеу 

айналымдар учаскелер 
Учаскелер-
дің ұзын- 
дығы, l, м 

Есепті 
шығындар, 

л/с 

d, 
мм V, м/с S0 S 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I 1-2 560,0 192,89 450 1,13 0,09928 55,60 

 2-3 850,0 126,73 350 1,24 0,3731 317,135 
 1-9 850,0 323,95 600 1,09 0,02262 19,23 
 9-3 560,0 56,63 250 1,05 2,187 1224,72 

∆q’I = 28,46 л/с 
II 9-3 560,0 56,63 250 1,05 2,187 1224,72 

 3-4 750,0 82,02 300 1,08 0,8466 634,90 
 9-5 750,0 90,73 300 1,20 0,8466 634,95 
 5-4 560,0 20,52 150 1,07 30,65 17164,00 

∆q’II= 9,19 л/с 
III 9-5 750,0 90,73 300 1,20 0,8466 624,95 

 5-8 700,0 16,91 150 0,87 30,65 21455,00 
 9-7 700,0 42,42 200 1,22 6,959 4871,3 
 1.49 750,0 55,5 250 1,04 2,187 1640,25 

∆q’IІI =1,37 л/с 

IV 1-9 
9-7 
1-6 
6-7 

850,0 
700,0 
700,0 
850,0 

323,95 
42,42 
193,62 
120,94 

600 
200 
450 
350 

1,09 
1,22 
1,13 
1,16 

0,02262 
6,959 

0,09928 
0,3731 

19,23 
4871,3 
69,80 

317,135 
∆q’IV = 5,54 л/с 

q Sq2, м 
Түзетуші шығын, ∆q л/с Түзетілген 

шығын л/с 
меншікті жанама жалпы  

9 10 11 12 13 14 
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0,011 +1,93 +28,46 - +28,46 221,35 
0,040 +5,08 +28,46 - +28,46 155,19 
0,01 -10,49 -28,46 -5,54 -34,00 289,95 
0,07 -3,92 -28,46 -9,19 -37,65 18,98 

∑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,131  ∆h= – 7,40    ∆q”I= 3,2 

0,07 +3,92 -9,19 -28/,46 -37,65 18,98 
0,05 +4,1 -9,19 - -9,19 72,83 
0,06 -5,46 +9,19 +1,37 +10,56 101,29 
0,35 +7,182 -9,19 - -9,19 11,33 

∑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,53  ∆h= – 9,74    ∆q”II = 3,7 
0,06 +5,46 +1,37 +9,19 +10,56 101,29 
0,36 +6,12 +1,37 - -1,37 18,28 
0,20 -8,4 -1,37 -5,54 -6,91 35,51 
0,09 -5,04 -1,37 - -1,37 54,13 

∑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,71  
∆h= – 1,92    ∆q”III = 0,8 

0,0062 +2,01 -5,54 -28,46 -34,00 289,95 
0,206 +8,76 -5,54 -1,37 -6,91 35,51 
0,013 -2,60 +5,54 - +5,54 199,16 
0,038 -4,63 +5,54 - +5,54 126,48 

∑𝑆𝑆𝑆𝑆 
= 0,319  

∆hж = 3,54 

   

∆q”IV = 1,7 

 
2-түзету 

т, 
мм Sq Sq2, м Түзетуші шығын, ∆q л/с Түзетілген 

шығын л/с меншікті жанама жалпы 
15 15 16 17 18 19 20 
- 0,012 +2,65 -3,2 - -3,2 218,15 
- 0,050 +7,76 -3,2 - -3,2 151,99 
- 0,006 -1,74 +3,2 -1,7 +1,5 291,45 

150 0,320 -6,08 +3,2 -3,7 -0,5 18,48 
 ∑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,388  

 

∆hI = 2,590    ∆q”I = 3,0 
150 0,320 +6,08 -3,7 -3,2 -0,5 18,48 

- 0,046 
 

+3,36 -3,7 - -3,7 69,13 
- 0,064 -6,46 +3,7 -0,8 +2,9 104,19 

100 0,097 +1,07 +3,7 - +3,7 15,03 
 ∑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,537  ∆hII = 4,05    ∆q” I I = 3,5 

- 0,064 +6,46 -0,8 +3,7 +2,9 104,19 
- 0,39 +7,02 -0,8 - -0,8 17,48 
- 0,20 -7,00 +0,8 -1,7 -0,9 34,61 
- 0,09 -4,86 +0,8 - +0,8 54,93 
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0,011 +1,93 +28,46 - +28,46 221,35 
0,040 +5,08 +28,46 - +28,46 155,19 
0,01 -10,49 -28,46 -5,54 -34,00 289,95 
0,07 -3,92 -28,46 -9,19 -37,65 18,98 

∑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,131  ∆h= – 7,40    ∆q”I= 3,2 

0,07 +3,92 -9,19 -28/,46 -37,65 18,98 
0,05 +4,1 -9,19 - -9,19 72,83 
0,06 -5,46 +9,19 +1,37 +10,56 101,29 
0,35 +7,182 -9,19 - -9,19 11,33 

∑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,53  ∆h= – 9,74    ∆q”II = 3,7 
0,06 +5,46 +1,37 +9,19 +10,56 101,29 
0,36 +6,12 +1,37 - -1,37 18,28 
0,20 -8,4 -1,37 -5,54 -6,91 35,51 
0,09 -5,04 -1,37 - -1,37 54,13 

∑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,71  
∆h= – 1,92    ∆q”III = 0,8 

0,0062 +2,01 -5,54 -28,46 -34,00 289,95 
0,206 +8,76 -5,54 -1,37 -6,91 35,51 
0,013 -2,60 +5,54 - +5,54 199,16 
0,038 -4,63 +5,54 - +5,54 126,48 

∑𝑆𝑆𝑆𝑆 
= 0,319  

∆hж = 3,54 

   

∆q”IV = 1,7 

 
2-түзету 

т, 
мм Sq Sq2, м Түзетуші шығын, ∆q л/с Түзетілген 

шығын л/с меншікті жанама жалпы 
15 15 16 17 18 19 20 
- 0,012 +2,65 -3,2 - -3,2 218,15 
- 0,050 +7,76 -3,2 - -3,2 151,99 
- 0,006 -1,74 +3,2 -1,7 +1,5 291,45 

150 0,320 -6,08 +3,2 -3,7 -0,5 18,48 
 ∑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,388  

 

∆hI = 2,590    ∆q”I = 3,0 
150 0,320 +6,08 -3,7 -3,2 -0,5 18,48 

- 0,046 
 

+3,36 -3,7 - -3,7 69,13 
- 0,064 -6,46 +3,7 -0,8 +2,9 104,19 

100 0,097 +1,07 +3,7 - +3,7 15,03 
 ∑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,537  ∆hII = 4,05    ∆q” I I = 3,5 

- 0,064 +6,46 -0,8 +3,7 +2,9 104,19 
- 0,39 +7,02 -0,8 - -0,8 17,48 
- 0,20 -7,00 +0,8 -1,7 -0,9 34,61 
- 0,09 -4,86 +0,8 - +0,8 54,93 

 ∑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,74  ∆hIII = -1,62    ∆q” I I I = 1,1 
- 0,006 +1,24 -1,7 +3,2 +1,5 291,45 
- 0,200 +7,00 -1,7 +0,8 -0,9 34,61 
- 0,014 -2,79 +1,7 - +1,7 200,86 
- 0,040 -5,06 +1,7 - +1,7 128,18 
 ∑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,260  ∆hIV= 0,89    ∆q’”IV = 1,4 

 
Есептеу машиналарын су құбырларын үйлестіруде қолдану 
Қалалар мен өнеркәсіп орындарының сумен жабдықтау жүйелері 

әрдайым өсіп, өзгеріп тұратын және бір-бірімен тығыз байланысатын 
ғимараттардан құрылатындықтан, әсіресе су құбыры тораптарында 
гидравликалық есептеу және үйлестіру жұмыстары өте күрделі. Кейбір 
жағдайларда тиімді шешімін табу мақсатында алуан түрлі операцияларды 
жүргізу керек болады. Уақытты, еңбекті көп талап ететін мұндай 
есептеулерді кәдімгі «қол» әдісімен жүргізу, әрине, қиын. 

Есептеу техникасын қолдану арқылы мұндайжұмыстарды едәуір 
жеңілдетуге болады. Бұрында есептеу жұмыстары аналогтық машина- 
лармен жүргізілген болса, кейінгі кездері осы мақсатта электрондық есептеу 
машиналары көптеп қолданылуда. 

Гидравликалық есептеулерде су мен электр тоғының ағу ұқсастығына 
негізделген аналогтық машиналар кең қолданылады. 

Мұндай машиналарды алғаш рет гидротехникалық ғимараттар 
іргесінен өтетін су ағынының заңдарын тексеруде академик Н.Н. Павловский 
қолданған[28]. 

Су құбыры торабын талдау және есептеу жұмыстарына аналогтық 
қондырғыларды бірінші ұсынған Массачусетс университетінің 
профессорлары Кэмп пен Хезен (1930 жылдары) болатын. Бүрынғы Кеңес 
Одағында электромодельді есептеу машиналарын іздестіруВНИИ ВОДГЕО 
институтында профессор Б.Н. Зимин басшылығымен 1936 жылы басталған, 
бірақ соғыстың әсерінен кешеуілдеп, одан ары проф. Л.Ф. Мошнин 
жалғастырған тексерулер нәтижесінде 40- жылдың аяғында бірінші Кеңестік 
аналогтық машиналар құрылды.  

Су құбыры торабындағы құбылыстарды бейнелеу үшін оның электрлік 
моделі құбырлардың гидравликалық сипаттамасы тәрізді электрлік 
сипаттамаларға ие болуы тиіс. 

Жеке бөліктерден түзілетін электрлікұсынған су құбырының 
ұсынғансына сәйкес болу керек. 1.23-суретте үш айналымды су құбыры 
торабы мен электр жүйесінің ұсынғанлары берілген. 
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1.23-сурет 

а) су құбыры торабының сұлбасы; б) электрлік моделъді сұлбасы 
 
Көрсетілген ұсынғанлардың екеуінде де Кирхгофтың бірінші және 

екінші заңдары орындалады. 
Гидравликалық жүйелерді модельдеуге қиыншылық, мысалы, электр 

модельді сұлбасында потенциалдың төмендеуі (∆U = rJ)ток күшіне сызықты 
байланысты болатын болса, ал су құбырының модельді сұлбасында арынның 
жоғалуын (h = SQ2)шығын квадратына пропорционал енгізе отырып, 
айтылған қиыншылықты түзетуге болады. 

ВНИИ ВОДГЕО аналогтық машиналары учаскелер саны 500 немесе 
100-200 айналымнан тұратын су құбыры тораптарын есептей алады. 

Электрондық есептеуіш машиналары (ЭЕМ) әмбебап болғандықтан, 
олар ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында қолданылады. 

Адам ЭЕМ-мен есепті шешудің бастапқы және сонғы кезендерінде, 
яғни тапсырма берерде және нәтижесін аларда «тілдеседі». Сондықтан су 
құбыры торабын үйлестірудің әр кезеңінде есептеуге (қолмен есептеу) 
өзгерістер енгізе алатын адамдар енді машинамен есептеу кезінде 
тапсырманы мұқият талдап, бағдарламада мүмкін болатын өзгерістерді 
алдын ала жоспарлағаны жөн. 

Электрондық машина - әріппен, санмен берілген мәліметтерді науалы 
кодпен қабылдап, жаттап, жадында сақтап және оларды адамның нүсқауымен 
өзгертіп, соңында адамға түсінікті түрде есептеу нәтижелерін бере алатын 
қондырғы. Мәліметтер машинаға жүктелген жұмыстардың атқарылу жолы 
(алгоритм) және жүйе жөніндегі жалпы анықтамалардан тұрады. Мәліметтер 
машина түсінетін тілде ЭЕМ енгізіледі. 

Электрондық қондырғыда есепті шешу жұмыстары төмендегіше 
жүргізіледі. Алдын ала есепті шешу бағдарламасы және бастапқы мәліметтер 
машинаның есте сақтайтын (ЕС) бөліміне кіргізіледі. Шағын мәліметтер 
машинаға тікелей енгізіледі, ал егер олар күрделі де әрі көп болса, біразын 
сыртқы ұяшықтарда сақтап, есептеуге керек болған мезетте «шақырып» алып 
отырады. Енгізгеннен кейін бағдарламаны белгіленген кезекпен бұйрық беру 
арқылы шешуге кіріседі. Басқарушы қондырғы (БҚ) есте сақтау бөлімінен 
кезекті бұйрықты таңдап алып, оны талқылап, арифметикалық қондырғыны 
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1.23-сурет 

а) су құбыры торабының сұлбасы; б) электрлік моделъді сұлбасы 
 
Көрсетілген ұсынғанлардың екеуінде де Кирхгофтың бірінші және 

екінші заңдары орындалады. 
Гидравликалық жүйелерді модельдеуге қиыншылық, мысалы, электр 

модельді сұлбасында потенциалдың төмендеуі (∆U = rJ)ток күшіне сызықты 
байланысты болатын болса, ал су құбырының модельді сұлбасында арынның 
жоғалуын (h = SQ2)шығын квадратына пропорционал енгізе отырып, 
айтылған қиыншылықты түзетуге болады. 

ВНИИ ВОДГЕО аналогтық машиналары учаскелер саны 500 немесе 
100-200 айналымнан тұратын су құбыры тораптарын есептей алады. 

Электрондық есептеуіш машиналары (ЭЕМ) әмбебап болғандықтан, 
олар ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында қолданылады. 

Адам ЭЕМ-мен есепті шешудің бастапқы және сонғы кезендерінде, 
яғни тапсырма берерде және нәтижесін аларда «тілдеседі». Сондықтан су 
құбыры торабын үйлестірудің әр кезеңінде есептеуге (қолмен есептеу) 
өзгерістер енгізе алатын адамдар енді машинамен есептеу кезінде 
тапсырманы мұқият талдап, бағдарламада мүмкін болатын өзгерістерді 
алдын ала жоспарлағаны жөн. 

Электрондық машина - әріппен, санмен берілген мәліметтерді науалы 
кодпен қабылдап, жаттап, жадында сақтап және оларды адамның нүсқауымен 
өзгертіп, соңында адамға түсінікті түрде есептеу нәтижелерін бере алатын 
қондырғы. Мәліметтер машинаға жүктелген жұмыстардың атқарылу жолы 
(алгоритм) және жүйе жөніндегі жалпы анықтамалардан тұрады. Мәліметтер 
машина түсінетін тілде ЭЕМ енгізіледі. 

Электрондық қондырғыда есепті шешу жұмыстары төмендегіше 
жүргізіледі. Алдын ала есепті шешу бағдарламасы және бастапқы мәліметтер 
машинаның есте сақтайтын (ЕС) бөліміне кіргізіледі. Шағын мәліметтер 
машинаға тікелей енгізіледі, ал егер олар күрделі де әрі көп болса, біразын 
сыртқы ұяшықтарда сақтап, есептеуге керек болған мезетте «шақырып» алып 
отырады. Енгізгеннен кейін бағдарламаны белгіленген кезекпен бұйрық беру 
арқылы шешуге кіріседі. Басқарушы қондырғы (БҚ) есте сақтау бөлімінен 
кезекті бұйрықты таңдап алып, оны талқылап, арифметикалық қондырғыны 

(АҚ) операцияны бастауға дайындайды да, оған есте сақтау бөлімінен (ЕС) 
осы операцияны жүргізу жолдарының кодтарын немесе сандарын береді. 
Бірбұйрық аяқталғаннан кейін, есеп нәтижелері ЕС ұяшықтарында 
қалдырылып, БҚ кезекті бұйрықты атқаруға кіріседі. 

Мұндай режиммен жұмыс істеу бұрын шыққан машиналарға тән 
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бұйрық аяқталмай жатып, екіншісі басталмайтын. 

Қазіргі қолданылатын машиналар (Минск-32, ЕС типті машиналар) көп 
бағдарламалы режимде жұмыс істей алады[28]. 

 
1.4.2  Су құбыры тораптарының конструкциясы 

 
Су құбыры тораптарының жұмысы әрдайым өзгеріп туратын 

шығындарға тәуелді болатындықтан, олардың болашақта жұмыс істеу 
қабілетін алдын ала болжау қиын. Дегенмен құбырлардың материалдарын 
және оларды құрастыратын қосалқы бөлшектердің конструкциясына 
қойылатын талаптарды алдын ала білсек, құбырлардың жұмысқа деген 
бейімділігін анықтауға болады. Су құбырларының құрылымы мынадай 
талаптарға сай келуі тиіс: 

в) сыртқы және ішкі күштерге шыдамды; 
б) қабырғаларынан су өткізбейтін; 
в) ішкі беті тегіс; 
г) ұзақ жылдар жұмысқа төзімді. 
Сонымен бірге құбырларбасқа бөлшекті құрылыс элементтері сияқты 

құрылысты тез, оңай және ықшамды түзуге мүмкіншілік бере алуы керек. 
Сонымен қатар құбырлардың мекенжайда үздіксіз сумен қамтамасыз етуі 
ләзім. 

Қазіргі кезде жиі қолданылатын құбырларға шойыннан, болаттан, 
асбестцементтен және темірбетоннан жасалынатын құбырлар жатады. 
Кейінгі кезде синтетикалық құбырлар да кең қолдау табуда. 

Шойын құбырлар. Су жүйесінде қолданылатын шойын 
құбырларының бір жақ басында екінші Құбырды кіргізуге арналған кең 
қоныш болады да, екінші ұшы тегіс болып келеді (1.24-сурет). 

Бұлқұбырлар9583-75 Мемлекеттік стандарт бойынша ішкі диаметрі 
65...1200 мм, ұзындығы2...7 м етіп жасалынған. Шойын құбырларын зауытта 
жасап шығарар алдында мүжілуден сақтау мақсатында ішкі және сыртқы 
қабаттарын мұнайдың қалдығымен (битуммен) майлайды. 

Құбырлардың қосылатын жері (қонышқа кірген жері) берік және су 
өткізбейтін болуы тиіс және жүргізілген құбырлардың жапсарлары иілу 
қабілетіне ие болуы шарт. Бұл көршілес (тізбекті) жатқан құбырлардың осьті 
бойлап жылжымауына, былайша айтқанда беріктігіне себеп болады. 

Шойын құбырларын бір-біріне жалғаған кезде бір құбырдың тегіс жағы 
келесі құбырдың кең қонышына түбіне 3...5 мм жеткізілмейтіндей етіп 
кіргізіледі. Жапсардағы дөңгелек қуыс нығыздаушы материалдармен 
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толтырылады. 
Алдымен кең қоныштың саңылауын құбырлар қосылған жерден су 

ақпауын қамтамасыз ету үшін шайырлы арқанмен нығыздайды. Ол үшін 
саңылауға қоныш ұзындығының 2/3 бөлігіне дейін бірнеше рет қабатталып 
ширатылған шайырлы арқанды конопаткамен ұрып тығыздайды. 
Саңылаудың қалған бөлігін жапсарға беріктігін арттыруға арналған 
асбестцементті дымқыл қоспамен толтырады. Бітелген жапсарлар жеткілікті 
дәрежеде иілгіш және тербетуші күштерге төзімді болуы тиіс. Дегенмен 
қонышты қосылыстардың беріктігі құбырлардыкіндей болмайтындықтан, су 
тораптарындағы апаттар көбінесе осы түйіскен жердің осалдығынан болады. 

Диаметрі 300 мм дейінгі сақиналы құбырларды резеңке сақиналар 
көмегімен қосуға болады. Ал үлкен диаметрлі құбырларды резеңкемен қоса 
бүрандалы ілмек муфта арқылы (1.24-сурет) жалғауға болады[28]. 

 

 
1 

 
1.24-сурет. Шойын құбыры және оның жапсарларын бекіту 

ұсынғанлары 
а) жалпы көрінісі; б), в), г) бекіту əдістері; 

1 - құбырдың тегіс ұшы; 2 - шайырлы арқан; 3 - толықтырғыш; 4-
құбырдың қонышы, 5 -резинкалы нығыздағыш; 6 - ілмек муфта 
 
 Шойын құбырлы су жүйесінің тораптарын аталған МЕСТ 9583-75 

бойынша шығарылған фасонды бөлшектер көмегімен құрастырады. Фасоңды 
бөлшектер құбырдың бағыты мен диаметрін өзгертуге, құбырларды 
арматуралармен және басқа пайдалануда қажет болатын қондырғылармен 
қосуға мүмкіншілік береді. 

Болат құбырлар.Сырткы су жүйе тораптарында МЕСТ 10704-76, 10705-
80 (тік тігісті) және 8696-74 (спирал тігісті) бойынша шығарылатын, ішкі 
диаметрі 100...1600 мм, ұзындығы 12 м дейін жететін болат құбырлар 
қолданылады. Бұлқұбырлардың екі ұшы да тегіс болып, бір-бірімен 
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 Шойын құбырлы су жүйесінің тораптарын аталған МЕСТ 9583-75 

бойынша шығарылған фасонды бөлшектер көмегімен құрастырады. Фасоңды 
бөлшектер құбырдың бағыты мен диаметрін өзгертуге, құбырларды 
арматуралармен және басқа пайдалануда қажет болатын қондырғылармен 
қосуға мүмкіншілік береді. 

Болат құбырлар.Сырткы су жүйе тораптарында МЕСТ 10704-76, 10705-
80 (тік тігісті) және 8696-74 (спирал тігісті) бойынша шығарылатын, ішкі 
диаметрі 100...1600 мм, ұзындығы 12 м дейін жететін болат құбырлар 
қолданылады. Бұлқұбырлардың екі ұшы да тегіс болып, бір-бірімен 

дәнекерлеу арқылы жалғанады. Оларды сумен жабдықтау жүйесінде 
негізінен ішкі қысымы едәуір болатын тораптарда, сейсмикалық аудандарда 
және иілу-созылу күштеріне қарсылық көрсету қажет болатын жағдайларда 
қолданады. 

Болат құбырлардың ішкі және сыртқы беттері металды коррозиядан 
сақтайтын науайы заттармен қапталынбайды. Сондықтан оларды 
коррозиядан қорғау жұмыстары тек оларды жүргізер кезде 
ғанақарастырылады. 

Коррозияға құбырдың сыртқы қабырғалары да ұшырауы мүмкін. 
Сыртқы коррозиядан оларды әртүрлі битумдық қаптағыштармен орау 
арқылы құтқаруға болады. Қаптағыштармен түрін жер қыртысындағы 
тұздардың электролиттік бүлдіргіштік әсеріне байланысты анықтайды[28]. 

Металл құбырларды коррозиядан қорғаудың тағы бір жолы - 
коррозиялық электрохимиялық теориясына негізделген катодтық қорғау 
(1.25-сурет). Бұл теория бойынша металдың мүжілуі коррозиялық ортамен 
жанасқанда, Құбырдың сыртқы бетіне гальваникалық будың енуімен 
сипатталады. Металл құбырларда катодтық әдіспен қорғағанда науайы ток 
көзінен алынатын тұрақты токты құбыр маңына қадалған, анод қызметін 
атқаратын темір қазыққа (3) бағыттайды. 

 
1.25-сурет. Металды коррозиядан катодтық қорғау 

1 - ток көзі; 2 - металды құбыр; 3 - темір кесінді (қазық) 
 

Ток құбыр бетінде гальваникалық будың бүлдіргіш әрекетін 
бейтараптандыратын катодты кеңістік түзеді. 

Электр энергиясының көп шығындалатынына байланысты катодтық 
қорғау битуммен қапталған құбырларға тек қосымша шара ретінде 
қолданылады. Құбырларды ішкі жағынан коррозиядан қорғау үшін 
құбырларды, кейде шойын құбырларын да цементпен сылап шыққан жөн. 
Цементтік қаптама қалындығы 3...6 мм-дей центрден тепкіш науайы машина 
көмегімен зауытта жасалып жатқанда немесе орнатыларда жағылады. Металл 
құбырлардың ішкі бетін тот басудан суды науайы өңдеуден өткізу жолымен 
де сақтауға болады[28]. 

Асбестцемент құбырлардықұрамы 75-80% портландцемент және 20-
25% асбест талшықтарынан тұратын қоспадан жасайды. Олардың диаметрі 
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500 мм-ге дейін, ұзындығы3...4 м, ал екі жақ ұшы жонылып жіңішкерілген 
болады (1.26-сурет). 

Асбестцемент құбырларкоррозияға берік және ток және жылу 
өткізбейтін қасиеттері болады, сонымен қатар салмағы аздығынан 
тасымалдау, құрастыру мүмкіншіліктері ыңғайлы болатындықтан, оларды су 
жүйелері тораптарында кеңірек қолданады. 

Асбестцемент құбырларды МЕСТ 539-80 бойынша үш түрлі 
дайындайды: ВТ-6; ВТ-9 және ВТ-12 (яғни, 0,6, 0,9 және 1,2 мПа 
қысымдарына төзімді келеді). 

Құбырларды бір-бірімен асбестцемент және шойын муфталар 
көмегімен жалғастырады. Муфта мен құбыр қабырғаларындағы цилиндрлік 
қуысты жапсардың беріктігін қамтамасыз ететін резинка сақиналармен 
(МЕСТ 5228-76) бекітеді. Мұндағы жапсарлар әжептәуір иілгіштік қасиеті 
болып, сынғыш асбестцемент құбырларды бүлінуден сақтайды. 

 

 

 
 

1.26-сурет. Асбестцемент құбырлар 
а - жалпы көрінісі; б, в - жалғастыру əдістері; 1 - құбыр; 2 - муфта; 

2 - резинкалы сақина; 4 - втулка; 5 - фланец; 6 -қысушы болттар 
 
Темірбетон құбырлар МЕСТ 12586-74 бойынша сілкілеп нығыздау 

(вибропрессование) әдісімен үш класты - 0,5; 1 және 1,5 мПа қысымға 
төзетіндей етіп дайындайды. Олардың ұзындығы5 м-ге дейін, ал диаметрі 
500...1600 мм болады. Темірбетон құбырларын центрден айландыру 
(центрифугирование) әдісімен де жасайды (МЕСТ 16953- 78). 

Бұлқұбырлардың бір ұшы кең қонышты келеді де, бір-бірімен шойын 
құбырларына ұқсас жалғастырылады. Олар коррозияға өте төзімді. Ток 
өткізбейтін және су өткізгіштік қасиеттері басқа құбырларға қарағанда 
әлдеқайда жоғары болады. Әдетте, темірбетон құбырлар өткізгіштерде 
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(МЕСТ 5228-76) бекітеді. Мұндағы жапсарлар әжептәуір иілгіштік қасиеті 
болып, сынғыш асбестцемент құбырларды бүлінуден сақтайды. 

 

 

 
 

1.26-сурет. Асбестцемент құбырлар 
а - жалпы көрінісі; б, в - жалғастыру əдістері; 1 - құбыр; 2 - муфта; 

2 - резинкалы сақина; 4 - втулка; 5 - фланец; 6 -қысушы болттар 
 
Темірбетон құбырлар МЕСТ 12586-74 бойынша сілкілеп нығыздау 

(вибропрессование) әдісімен үш класты - 0,5; 1 және 1,5 мПа қысымға 
төзетіндей етіп дайындайды. Олардың ұзындығы5 м-ге дейін, ал диаметрі 
500...1600 мм болады. Темірбетон құбырларын центрден айландыру 
(центрифугирование) әдісімен де жасайды (МЕСТ 16953- 78). 

Бұлқұбырлардың бір ұшы кең қонышты келеді де, бір-бірімен шойын 
құбырларына ұқсас жалғастырылады. Олар коррозияға өте төзімді. Ток 
өткізбейтін және су өткізгіштік қасиеттері басқа құбырларға қарағанда 
әлдеқайда жоғары болады. Әдетте, темірбетон құбырлар өткізгіштерде 

(водоводтарда) пайдаланады. 
Пластмассалы құбырлар.Сумен жабдықтау жүйелерінде жоғарғы және 

төменгі тығыздықтардағы полиэтиленінен және винипластан жасалған 
пластмасса құбырларды қолданады. 

Полиэтилен құбырлары (МЕСТ 18599-73) 0,25; 0,4; 0,6 және 1 мПа ішкі 
қысымдарына есептелген ұзындығы6,8,10 және 12 м түрінде шығарылады. 
Жоғары тығыздықты полиэтиленнен жасалған құбырлардың орташа сыртқы 
диаметрі 10...630 мм, ал төменгі тығыздықтағылары 10...160 мм-ге дейін 
болады. 

Винипласты құбырлары шығарылады. 0,25; 0,6 және 1 мПа ішкі 
қысымдарға төзетіндей етіп есептеп шығарылады. Диаметрі 6...130 мм. 

Платмасса құбырларының екі жақ басы тегіс болып, оларды бір-бірімен 
балқыту арқылы немесе науайы муфтаның көмегімен жалғастыруға болады. 

Ішуге және шаруашылық мақсатына қолданылатын су жүйелерінде 
пластмасса құбырларын тек санитарлық бақылау жүргізетін ұйымның 
рұқсаты бойынша ғана пайдалануға болады[28]. 

 
1.4.3. Су жүйесі құбырларын жүргізу 

 
Құбырларды салу жұмыстарының алдында оларда жүргізу бағытын 

анықтап, бақылау құдықтарының орнын белгілеп алу керек. 
Құбырдың диаметрі мен материалына, салу терендігі мен жер 

қабатына, сонымен қатар жапсарды бекіту жұмысжағдайларына байланысты 
қабылдайды. 

Құбырлардың жүргізілу тереңдігі олардағы судың қыста мұздамауын, 
жазда шамадан тыс қызып кетпеуін, сонымен қатар құбырларға сыртқы 
ауырпалықтардан (транспорттан және т.б.) зақым келмеуін қамтамасыз етуі 
қажет. 

Жер қабатының тоңазу тереңдігін анықтау өте қиын мәселе, өйткені ол 
мекенжайдың географиялық орнына ғана байланысты болмай, сонымен қатар 
жер бетіндегі өсімдіктерге, түсетін қардың қалыңдығына, күн сәулесінің түсу 
шамасына және т.б. себептерге де тәуелді болады. Мұндай бір-бірімен тығыз 
байланысқан себептерді қарастырып шығу, әрине қиын, сондықтан құрылыс 
ережелері бойынша құбырдың жүргізілу тереңдігін жер қабатының тоңазу 
тереңдігінен 0,5 м (Құбырдың астыңғы қабатына дейін) төмен алу керек. 
Сонымен қатар шаруашылық-ауыз су мұқтажын қамтамасыз ететін 
құбырларды шілде кезінде су шамадан тыс қызып кетпеу үшін жер бетінен, 
кемінде 0,5 м терендікте жүргізу қажет. 

Жалпы мекенжай аумағы үшін қабылданған тереңдік тұрақты етіп 
алынады да, құбырларды жер бетіне параллель жүргізеді. Құбыр диаметрі 
600 мм-ден үлкен болғанда, оларға қатарластыра құбырлар жүргізіледі. 

Сумен жабдықтау құбырларының жүргізілетін тереңдігі мен бағытын 
қала көшелеріндегі басқа тораптармен үйлестіре отырып белгілеген жөн. 

Су жүйесі құбырлары мен басқа жүйелер тораптарының бір-бірінен 
арақашықтығы төмендегі берілген шамалардан кем болмағаны жөн 
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(метрмен): 
Үйлердің іргетасына дейін 5 
Темір жол рельстеріне дейін...4 
Автомобиль жолдарының жиегіне дейін...2 
Байланыс тораптарына дейін...0,75 
Электржүйелерінде (35 кВт-тан аз болғанда) дейін...1 
Жылу жүйелеріне дейін 
Төменгі басындағысы...1 
Жоғары басындағысы...5 
Жасыл алқаптағы ағаш бағаналарына дейін...2 
Көше бағаналарына дейін....1,5 
Канализация құбырларына дейін 1,5...3 
Су құбырлары басқа жер асты құбырларымен қиылысқан жағдайда 

олардың арақашықтығы 0,15 м-ден кем болмауы керек. 
Су құбыры канализациямен қиылысқан жағдайда ол канализациядан 

жоғары жүргізіліп, екеуінің арақашықтығы 0,4 м-ден кем болмауы тиіс. 
Канализация жүргізілген байланыстың ұзындығы5-10 м болатын футлярға 
орап жүргізеді. 

Су құбырларын қазылған ордың бойымен жүргізгенде, ордың асты 
жақсы тегістеліп тығыздалуы тиіс. Тасты жерлерде ордың түбіне қалындығы 
0,15 м құм немесе майда шағыл құм төселінеді. 

Орды жаппай түрып, 1 км-дей ұзындықта жүргізілген құбырлар 
гидравликалық сынаудан өткізіледі. Бұл сынау кезінде үлкен қысымда құбыр 
жапсарлары ажырап кетпеуі және су жоғалуы байқалмауы тиіс. Жүргізілген 
құбырды соңғы рет орды жапқаннан кейін де гидравликалық сынаудан 
өткізеді. Мысалы, шаруашылық-ауыз су құбырларын 1 м-ге 20...30 мг-нан 
келетін хлорлы сумен бір рет шайып шығады[28]. 

 
1.4.4. Арматуралар және су жүйесі торабындағы құрылыстар 

 
Су құбыры торабының сенімді қызметін қамтамасыз ету үшін су 

таратушы құбырлар ысырмалармен (задвижкалармен), гидранттармен, 
вантуздармен және әртүрлі клапандармен жабдықталады. 

Ысырмалар су таратушы құбырлардың жұмысын гидравликалық 
тұрғыдан реттеп тұру үшін пайдаланылады. 

Олар МЕСТ 9698 бойынша қысымы 0,25-6,4 мПа, диаметрі50...2000 мм 
аралығында шығарылады. 

Параллель ысырмалар (1.27-сурет) корпусының ішіндегі өткел екі 
параллель орналасқан дискілер көмегімен ашылып-жабылып тұрады. 
Жабылар алдында шпиндель төменге түсіп, сыналар көмегімен корпус 
өткелін дискілермен бітейді. Ал ысырманы ашар алдында шпиндель 
көтеріліп, науалы иықшалар көмегімен дискілерді жоғары ала шығады. 

Сыналы ысырмаларды (1.27 б-сурет) екі дискі бір-біріне параллель 
болмай, олар корпус өткелін сынаның қысуымен бекітеді. 

Жоғарыда айтылған ысырмалардың екеуінде де шпиндель не 
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(метрмен): 
Үйлердің іргетасына дейін 5 
Темір жол рельстеріне дейін...4 
Автомобиль жолдарының жиегіне дейін...2 
Байланыс тораптарына дейін...0,75 
Электржүйелерінде (35 кВт-тан аз болғанда) дейін...1 
Жылу жүйелеріне дейін 
Төменгі басындағысы...1 
Жоғары басындағысы...5 
Жасыл алқаптағы ағаш бағаналарына дейін...2 
Көше бағаналарына дейін....1,5 
Канализация құбырларына дейін 1,5...3 
Су құбырлары басқа жер асты құбырларымен қиылысқан жағдайда 

олардың арақашықтығы 0,15 м-ден кем болмауы керек. 
Су құбыры канализациямен қиылысқан жағдайда ол канализациядан 

жоғары жүргізіліп, екеуінің арақашықтығы 0,4 м-ден кем болмауы тиіс. 
Канализация жүргізілген байланыстың ұзындығы5-10 м болатын футлярға 
орап жүргізеді. 

Су құбырларын қазылған ордың бойымен жүргізгенде, ордың асты 
жақсы тегістеліп тығыздалуы тиіс. Тасты жерлерде ордың түбіне қалындығы 
0,15 м құм немесе майда шағыл құм төселінеді. 

Орды жаппай түрып, 1 км-дей ұзындықта жүргізілген құбырлар 
гидравликалық сынаудан өткізіледі. Бұл сынау кезінде үлкен қысымда құбыр 
жапсарлары ажырап кетпеуі және су жоғалуы байқалмауы тиіс. Жүргізілген 
құбырды соңғы рет орды жапқаннан кейін де гидравликалық сынаудан 
өткізеді. Мысалы, шаруашылық-ауыз су құбырларын 1 м-ге 20...30 мг-нан 
келетін хлорлы сумен бір рет шайып шығады[28]. 

 
1.4.4. Арматуралар және су жүйесі торабындағы құрылыстар 

 
Су құбыры торабының сенімді қызметін қамтамасыз ету үшін су 

таратушы құбырлар ысырмалармен (задвижкалармен), гидранттармен, 
вантуздармен және әртүрлі клапандармен жабдықталады. 

Ысырмалар су таратушы құбырлардың жұмысын гидравликалық 
тұрғыдан реттеп тұру үшін пайдаланылады. 

Олар МЕСТ 9698 бойынша қысымы 0,25-6,4 мПа, диаметрі50...2000 мм 
аралығында шығарылады. 

Параллель ысырмалар (1.27-сурет) корпусының ішіндегі өткел екі 
параллель орналасқан дискілер көмегімен ашылып-жабылып тұрады. 
Жабылар алдында шпиндель төменге түсіп, сыналар көмегімен корпус 
өткелін дискілермен бітейді. Ал ысырманы ашар алдында шпиндель 
көтеріліп, науалы иықшалар көмегімен дискілерді жоғары ала шығады. 

Сыналы ысырмаларды (1.27 б-сурет) екі дискі бір-біріне параллель 
болмай, олар корпус өткелін сынаның қысуымен бекітеді. 

Жоғарыда айтылған ысырмалардың екеуінде де шпиндель не 

жылжитын, не жылжымайтын болуы мүмкін. Санитарлық-гигиеналық 
жағынан жылжымайтын шпиндель қолайлырақ болады. 

Ысырмалар қол, механикалық немесе электр күшімен ашылып-
жабылуы мүмкін. Диаметрлері үлкен ысырмаларды ашуды жеңілдету үшін 
олар айналма құбырларымен жабдықталады (1.28-сурет). 

1.29-сурет. Сақиналы ысырма 
а) ашық ысырма; б) жабық ысырма 

 
 1.29-суретте «сақиналы» (кольцевая) ысырманың құрылысы 

көрсетілген. Оның ашылуы (а) мен жабылуы (б) корпустың ішіндегі конус 
тәрізді А бөлігінің ось бойымен әрі-бері жылжуы арқылы жүзеге асырылады. 
Мұндай ысырманы басқару оңай және олардың салмағы мен биіктігі 
жоғарыда қарастырылған ысырмаларға қарағанда едәуір аз болып келеді. 

Кейінгі кездегі дискілі ысырмалар да кең қолданылып жүр (1.30- 
сурет). Осы ысырмаларды қолдану арқылы бақылау құдықтарының құнын 
кемітуге болады[28]. 

 Әлбетте, ысырмаларды құрастыруға және жөндеу жұмыстарын 
жүргізуге ыңғайлы бақылау құдықтарының ішіне орнатады. Олар су құбыры 
торабында гидравликалық соққылардың болмауын қамтамасыз етуі қажет. 

1.27-сурет. Параллель (а) 1.28-сурет. Айналма құбырлы ысырма 
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1.30-сурет. Дискілі ысырма 

  
Гидранттар сыртқы су тораптарында бір-бірінен 150 м-ден аспайтын 

қашықтықта орнатылып, өртке қарсы су беру қызметін атқарады. Өрт 
гидранттарын, әдетте, құдық ішінде орналастырып, жұмысқа қосар алдында 
өрт сөндіру тобы гидранттық шарнирлі қақпағын ашып, оған тұтқалы 
стендерді жалғайды. Тұтқаның көмегімен гидранттың дөңгелек клапанын 
ашып-жабуға болады. Диаметрі 500 мм-ден жоғары болатын су жүйелерінде 
гидранттарды қостаушы құбырларға орнатады. 

Ауылдық жерлерде және оңаша мекемелерде өрт сөндіруге қажет сулы 
жер бетіндегі гидранттар немесе өрт бағаналары (колонналары) арқылы 
қамтамасыз етуге болады. 

Өрт гидранттары үшін құдық құру қажеттігі құдықтар су жүйесінің 
құнына себепкер болатындықтан 1.31-суретте кескінделген гидранттық 
құдықсыз конструкциясын ұсынуға болады. 

Су құбыры тораптарында гидравликалық соққыларға жол бермеу 
мақсатында әртүрлі қорғауыш клапандар орнатылады. Олар серіппелі, 
рычагті және диаффагмалы болып бөлінеді. 1.32-суретте серіппелі клапандар 
кескінделген. 
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1.30-сурет. Дискілі ысырма 

  
Гидранттар сыртқы су тораптарында бір-бірінен 150 м-ден аспайтын 

қашықтықта орнатылып, өртке қарсы су беру қызметін атқарады. Өрт 
гидранттарын, әдетте, құдық ішінде орналастырып, жұмысқа қосар алдында 
өрт сөндіру тобы гидранттық шарнирлі қақпағын ашып, оған тұтқалы 
стендерді жалғайды. Тұтқаның көмегімен гидранттың дөңгелек клапанын 
ашып-жабуға болады. Диаметрі 500 мм-ден жоғары болатын су жүйелерінде 
гидранттарды қостаушы құбырларға орнатады. 

Ауылдық жерлерде және оңаша мекемелерде өрт сөндіруге қажет сулы 
жер бетіндегі гидранттар немесе өрт бағаналары (колонналары) арқылы 
қамтамасыз етуге болады. 

Өрт гидранттары үшін құдық құру қажеттігі құдықтар су жүйесінің 
құнына себепкер болатындықтан 1.31-суретте кескінделген гидранттық 
құдықсыз конструкциясын ұсынуға болады. 

Су құбыры тораптарында гидравликалық соққыларға жол бермеу 
мақсатында әртүрлі қорғауыш клапандар орнатылады. Олар серіппелі, 
рычагті және диаффагмалы болып бөлінеді. 1.32-суретте серіппелі клапандар 
кескінделген. 

 
 

 
 

1.31-сурет. Құдықсыз өрт гидранты 
1 - жұмысқа қосушы; 2 - қосымша тұтқа, 3 - редуктор; 4 - тіреу;5- 
шпинделъ; 6 - 77 мм-лік. құбырша; 7 - 125 мм-лік құбырша; 8 - корпус,9 - қала 
су құбыры; 10 - втулка; 11 - бекітуші сақина; 12 - клапан;13 - шток;  
 

 
 

 
1.32-сурет. Серіппелі қорғауыш клапан. 

1 - шойынды корпус; 2 - клапан, 3 - қуыс шар 
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Ауалы вантуздар су құбыры тораптарының ең биік нүктелеріне қойылып, 
құбырлардан ауаны автоматты түрде шығарып тұру үшін қолданылады. 

 
1.33-сурет. Ауалы вантуз 

1 - шойынды корпус; 2 - клапан, 3 - қуыс шар 
 

Судағы ауа кішкентай тесік арқылы вантуз корпусының ішіне 
жиналады. Ауа қысымы белгілі мөлшерге жеткенде корпус ішіндегі қуыс 
шар төмен қарай ысырылады, сол мезгілде оған қосылған штоктың көмегімен 
жоғарғы клапан ашылып, ауаның сыртқа шығуына мүмкіншілік жасалады. 
Содан кейін судың қысымының әсерінен шар жоғары көтеріледі де, шығу 
клапанын жабады (1.33-сурет). 

 

 
1.34-сурет. Су сұрыптаушы колонка 

 
Үлкен диаметрлі құбырларда апат мезетінде құбыр ішіндегі қысым 

атмосфералық қысымнан аз болмауы үшін автоматты түрде ауа кіргізіп 
тұратын клапандар орнатылады. 

Жоғарыда айтылған арматуралардан басқа сыртқы су тораптарында 
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Судағы ауа кішкентай тесік арқылы вантуз корпусының ішіне 
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клапанын жабады (1.33-сурет). 

 

 
1.34-сурет. Су сұрыптаушы колонка 

 
Үлкен диаметрлі құбырларда апат мезетінде құбыр ішіндегі қысым 

атмосфералық қысымнан аз болмауы үшін автоматты түрде ауа кіргізіп 
тұратын клапандар орнатылады. 

Жоғарыда айтылған арматуралардан басқа сыртқы су тораптарында 

қысым реттеуші клапандармен қатар суды сұрыптаушы колонкалар да 
орнатылуы мүмкін. 

Көше колонкалардың жұмыс радиусы 150 м-дей болады. Олардың 
сыртқы және ішкі кескіндері 1.34-суретте көрсетілген. 

Колонканың тұтқасын басқанда (1) су тесіктен (3) клапан (5) арқылы 
штанганың (2) әсерінен колонкаға кіріп, тік құбыр(7) арқылы аға отырып, 
шүмектен тұтынушыларға беріледі. Суды алу тиылған соң, су төменгі бакке 
(4) жиналады. Колонка жұмысқа қайта қосылғанда, су эжектор (6) көмегімен 
сорылады[28]. 

Су жүйесі торабындағы құрылыстар 
Бақылау құдықтары.Жоғарыда айтылғандай, су құбыры торабы 

арматуралық құдық ішіне орналастырылады, сондықтан бақылау 
құдықтарының өлшемі сол арматуралар мен құбырлардың диаметрлеріне 
және санына байланысты болады. Олардың көлемі құбырлардың жалғаушы 
фасонды бөлшектерінің санына тәуелді. 

 
 

1.35-сурет. Темірбетон құдық 
1 - қақпақ; 2 - қылта; 3 - аяқтірегіштер; 4 –блоктар 
 

Құдықтардың биіктігі құбырдың жүргізілетін тереңдігіне сәйкес 
алынады. Оларды кірпіштен немесе темірбетон блоктардан құрастыруға 
болады. Блоктар зауытта дайындалатындықтан, құрылыс алаңында тек жинау 
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жұмыстары жүргізіледі. 1.35-суретте құдықтардың негізгі бөліктері 
көрсетілген. Құдықтардың қабырғасына жұмысшылар түсіп-шығатын 
аяққойғыштар (скобалар) орнатылады. 

Құдық қылтасы (горловинкасы) жер бетінен сәл шығыңқырап, 
үсті620...700 мм-лік шойын қақпақпен (люкпен) жабылады. 

Бір жағының ені немесе диаметрі 2 м-ге дейін болатын құдықтар 
планда дөңгелек, ал диаметрі одан үлкен тікбұрышты болулары мүмкін. 

Тіреуіштер.Құбыр ішінде жоғары қысыммен ағатын су торап 
түйіндерінде, түпкі учаскелерінде, әсіресе бұрылыстарда соғылу күштерін 
тудырады. Құбыр жапсары да мұндай көлденең күштерге қарсылық көрсете 
алмайды. Сондықтан осындай күштер пайда болатын жерлерге (1.36-сурет) 
сол күштерді өзіне қабылдайтын тіреуіштер орнатады. (1.37-сурет). Олардың 
конструкциясы қозғаушы күштердің бағытына байланысты алынады. Әдетте, 
тіреуіштерді бетоннан немесе кірпіштен жасайды[28]. 

 

 
1.36-сурет. Созғыш күштерінің бағыты 
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1.36-сурет. Созғыш күштерінің бағыты 

 

 
 

1.37-сурет. Тіреуіштер конструкциясы 
1 - қысушы болат муфта; 2 - штырь; 3 - 70...90 маркалы бетон; 

3 - болт; 5 - болат қамыт; 6 - шойын бұрыш 
 
Өткелдер.Су құбырлары табиғи немесе жасанды кедергілерді (көше, 

өзен, ор және т.б.) қиып өтетін болса, онда оларды науайы құрылыстар 
көмегімен құрастырады. 

Теміржол немесе трамвай көшелерін кесіп өтетін су құбырларын 
қаптамаға (футлярға) салып жүргізеді. (1.38-сурет). 

Қаптама құбырларды транспорттардың түсіретін ауырлық салмағынан 
сақтаумен қатар, оны топырақ және электр тогінен болатын коррозиядан 
құтқарады. Сонымен қатар қаптама құбырдан су аға қалған жағдайда бұзудан 
сақтайды. 

Өткелдер көшелерді тура кесіп өтетіндей (90) етіп салынады. Олар 
мейлінше айналасы ашық және үйлерден, ең кем дегенде 10 м қашықтықта 
өткізілуі тиіс. Өткелдің екі ұшына бақылау құдықтары орнатылады. Оның 
төменгісіне қаптаманың бір ұшы кіргізіледі. Ал екінші жағынан жөндеу 
жұмыстарына мүмкіншілік беретін ұзындығы10 м-ден аз болмайтын аумақ 
қарастырылғаны жөн. Қаптаманың диаметрін Құбырдың диаметріне және 
өткелдің әдістеріне байланысты жалпы ережелер негізінде қабылдайды. Су 
құбыры болат құбырлардан жасалады. 
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1.38-сурет. Өткел 

1 - бақылау құдықтары; 2 - су құбыры; 3 - қаптама; 
4 - су шығарушы құбыр 

 
Су құбыры өзендерден көпір түрінде немесе су астымен дюкер түрінде 

өткізілуі мүмкін. Мұндайда, әлбетте, болат құбырлары қолданылады. Су 
түбінен төмен жүргізілетін құбырлар саны екеуден кем болмауы керек. Оның 
әрқайсысы өзі арқылы барлық шығынды өткізуі тиіс. Құрылыс ережелері 
бойынша құбырлардан өзен түбінен 0,5, ал кеме жүретін өзендерде 1 м-дей 
төмен жүргізуі керек. Параллель жүргізілген екі құбырдың бір-бірінен 
қашықтығы кемінде 1,5 м болуы тиіс. 

Дюкерді құрастыру әдістері әртүрлі болып келеді. Оны әр уақытта 
жергілікті жағдайға байланысты шешуге болады[28]. 

 
1.5 Сақтаушы және реттеуші сыйымдылықтар 

 
Реттеуші және сақтаушы сыйымдылықтардың сумен жабдықтау 

жұмысында үлкен рөл атқаратыны жайлы өткен параграфтарда айтылған 
болатын. Реттеуші сыйымдылықтардың көмегімен сорап бекеттерінің жұмыс 
кестесін шамалы реттеп отыруға болады, сонымен қатар олар магистралды 
құбырлардың диаметрін кемітуге мүмкіншілік жасап, жалпы су 
тораптарының құнын азайтуға себепші болады. Сақтаушы сыйымдылықтар 
жалпы су жүйесінің үздіксіз және сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

Сумен жабдықтау жүйелерінде қолданылатын сыйымдылықтарды 
төмендегіше жіктеуге болады. 

1. Жұмыс атқарушы принципі бойынша: 
а) реттеуші; 
б) сақтаушы; 
в) сақтаушы-реттеуші. 
2. Судың алынуы бойынша: 
а) арынды, су құбырларында қысымды турақты шамада ұстап тура 

алатын сыйымдылықтар; 
б) арынсыз, мұнда су сораптар арқылы алынады. 
3. Конструкциялық өзгешеліктері бойынша: 
а) арынды мұнаралар; 
б) резервуарлар; 
в) арынды бағаналар (колонкалар); 
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1.38-сурет. Өткел 
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жергілікті жағдайға байланысты шешуге болады[28]. 

 
1.5 Сақтаушы және реттеуші сыйымдылықтар 

 
Реттеуші және сақтаушы сыйымдылықтардың сумен жабдықтау 

жұмысында үлкен рөл атқаратыны жайлы өткен параграфтарда айтылған 
болатын. Реттеуші сыйымдылықтардың көмегімен сорап бекеттерінің жұмыс 
кестесін шамалы реттеп отыруға болады, сонымен қатар олар магистралды 
құбырлардың диаметрін кемітуге мүмкіншілік жасап, жалпы су 
тораптарының құнын азайтуға себепші болады. Сақтаушы сыйымдылықтар 
жалпы су жүйесінің үздіксіз және сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

Сумен жабдықтау жүйелерінде қолданылатын сыйымдылықтарды 
төмендегіше жіктеуге болады. 

1. Жұмыс атқарушы принципі бойынша: 
а) реттеуші; 
б) сақтаушы; 
в) сақтаушы-реттеуші. 
2. Судың алынуы бойынша: 
а) арынды, су құбырларында қысымды турақты шамада ұстап тура 

алатын сыйымдылықтар; 
б) арынсыз, мұнда су сораптар арқылы алынады. 
3. Конструкциялық өзгешеліктері бойынша: 
а) арынды мұнаралар; 
б) резервуарлар; 
в) арынды бағаналар (колонкалар); 

4. Ауалы арынды қоңдырғылар. 
Сыйымдылықтардың түрін, өлшемін және орналасу орнын дұрыс 

анықтау үшін жобалау жұмыстарында су жүйелерін мұқият техникалық-
экономикалық талдаудан өткізіп, олардың жұмыс режимін толық анықтап 
алу қажет. Олардың санын анықтау мәселесі көптеген талдау жұмыстарын 
талап етеді. Өйткені бактердің жалпы сыйымдылығын мұнаралар мен 
резервуарларға бөле отырып, су жүйесінің құнын азайтуға болады[28]. 

 
1.5.1. Арынды мұнаралардың құрылымы және жабдықталуы 

 
Арынды мұнаралар сумен жабдықтау жүйесінің кез келген нүктесінде 

орналасуы мүмкін. Олардың жабдықталуы, жұмыс ерекшелігі орналасу 
орнына тығыз байланысты болады. 

Мұнаралар, әдетте, бактен (1) және оны көтеріптұратын 
конструкциядан (2) тұрады (1.39-сурет). 

Арынды мұнаралар багінің сыйымдылығы мен орнатылатын биіктігі 
сумен жабдықтаудың жалпы есептеулерінде белгілі болатындықтан, оларды 
жобалаған кезде конструкциялық жағынан толықтырылып отырады. 
Мұнаралар багі көбіне дөңгелек түрде болады, ал оның диаметрі мен биіктігі 
технологиялық және сәулеттік-құрылыс жағы ойластырылып анықталады. 
Қалада орналастырылған арынды мұнаралар өз айналасындағы үйлердің 
сәулетіне лайықты болуы тиіс[28]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.39-сурет. Арынды мұнараның сұлбалары 
 

Бактерді көбінесе болаттан немесе темірбетоннан дайындайды. 
Олардың биіктігінің диаметріне қатынасы 0,5...1 аралығында болады. Бактегі 
суды қатпаудан, қызып кетпеуден және ластанудан сақтау үшін бакті 
шатырмен (3) жауып қоюға болады. Шатыр жеңіл құрылыс материалдарынан 
жасалады. Бак пен шатыр арасы «а» адам жүре алатындай (0,7 м-ден кем 
болмауы) болуы тиіс. Бақылау, жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін бактің 
төңірегіне саты қойылуы (4) керек. 
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Ауа райы қолайлы жағдайларда шатырды құрудың керегі де жоқ. Бак 
ішіндегі судың алмасуы өте суық аудандарда мұнараны шатырсыз құруға да 
болады. Кейінгі кездегі арынды мұнаралар, әсіресе олардың ішіндегі 
үлкендері шатырсыз құрылуда. Шатырсыз мұнаралар багінің үсті жабылып, 
сырты гидрооқшаулағыш материалдармен оралады. Арынды мұнараларды 
конструкциялық әртүрлі тәсілдермен құрастыруға болады (1.40-сурет). 
Шетел практикасында бактердің ғажайып басқа түрлерін де кездестіруге 
болады[28]. 

 
1.40-сурет. Арынды мұнаралар 

 
Арынды мұнаралардың тіреуіштері болаттан, темірбетоннан, кірпіштен 

жасалынуы мүмкін. Олар жеке тіреуіштер немесе бүтін қабырға түрінде 
болады. 

Сумен жабдықтауда көп таралған түрі темірбетоннан, кірпіштен 
жасалуы мүмкін. Олар жеке тіреуіштер немесе бүтін қабырға түрінде болады. 
Көп уақытқа дейін болаттан жасалған Шухов атындағы мұнаралар құрылып 
келді. 

Уақытша жұмыс істейтін және ауылды сумен жабдықтау жүйелерінде 
багі темірден, ал тіреуіштер ағаштан жасалатын мұнараларды да қолдануға 
болады. 

Диаметрі едәуір үлкен болатын бактерді көтеріп тұратын тіреуіштер, 
әсіресе, темірбетоннан немесе қыштан жасалған кезде жер беті мен бак 
арасында үлкен дөңгелек кеңістік пайда болады. Осы кеңістікті тиімді 
пайдалану, ол да өте бір қызығарлық нәрсе. Бұл жерге кеңсе, қойма немесе 
шетелдерге ұқсас ресторан, қонақ үйі, кино көретін орындар ұйымдастыруға 
болады. 

Бак астындағы бос кеңістікті пайдалануды ойластырған кезде 
санитарлық жағы естен шықпауы тиіс. 

Багі мен тіреуіштері темірболаттан жасалатын арынды мұнаралар ТМД 
елдерінде жиі қолданылады. Тіреуіштер тұтас қабырға немесе жеке 
тіреуіштер түрінде жасалуы мүмкін. Жеке тіреуіштердің арасы жеңіл 
материалдармен (шлак, қуыс кірпіш) толтырылады. Бак жеке тіреуіштерге 
орнатылатын болса, онда жабдықталған құбырлар қаптама ішінде құрылады. 
Қаптаманың іші құбырларды суықтан және ыстықтан сақтайтын 
материалдармен толтырылады. Сондықтан қаптамада бақылау терезелері 
қалдырылады да, ал бақылау жұмыстарын жүргізу үшін қаптаманы бойлай 
иір саты орнатылады. Ол саты бакке шығу үшін де пайдаланылады. Жылу 
сақтаушы материал әрдайым құрғақ болуы шарт. Мұндай қаптамалар 
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Ауа райы қолайлы жағдайларда шатырды құрудың керегі де жоқ. Бак 
ішіндегі судың алмасуы өте суық аудандарда мұнараны шатырсыз құруға да 
болады. Кейінгі кездегі арынды мұнаралар, әсіресе олардың ішіндегі 
үлкендері шатырсыз құрылуда. Шатырсыз мұнаралар багінің үсті жабылып, 
сырты гидрооқшаулағыш материалдармен оралады. Арынды мұнараларды 
конструкциялық әртүрлі тәсілдермен құрастыруға болады (1.40-сурет). 
Шетел практикасында бактердің ғажайып басқа түрлерін де кездестіруге 
болады[28]. 

 
1.40-сурет. Арынды мұнаралар 

 
Арынды мұнаралардың тіреуіштері болаттан, темірбетоннан, кірпіштен 

жасалынуы мүмкін. Олар жеке тіреуіштер немесе бүтін қабырға түрінде 
болады. 

Сумен жабдықтауда көп таралған түрі темірбетоннан, кірпіштен 
жасалуы мүмкін. Олар жеке тіреуіштер немесе бүтін қабырға түрінде болады. 
Көп уақытқа дейін болаттан жасалған Шухов атындағы мұнаралар құрылып 
келді. 

Уақытша жұмыс істейтін және ауылды сумен жабдықтау жүйелерінде 
багі темірден, ал тіреуіштер ағаштан жасалатын мұнараларды да қолдануға 
болады. 

Диаметрі едәуір үлкен болатын бактерді көтеріп тұратын тіреуіштер, 
әсіресе, темірбетоннан немесе қыштан жасалған кезде жер беті мен бак 
арасында үлкен дөңгелек кеңістік пайда болады. Осы кеңістікті тиімді 
пайдалану, ол да өте бір қызығарлық нәрсе. Бұл жерге кеңсе, қойма немесе 
шетелдерге ұқсас ресторан, қонақ үйі, кино көретін орындар ұйымдастыруға 
болады. 

Бак астындағы бос кеңістікті пайдалануды ойластырған кезде 
санитарлық жағы естен шықпауы тиіс. 

Багі мен тіреуіштері темірболаттан жасалатын арынды мұнаралар ТМД 
елдерінде жиі қолданылады. Тіреуіштер тұтас қабырға немесе жеке 
тіреуіштер түрінде жасалуы мүмкін. Жеке тіреуіштердің арасы жеңіл 
материалдармен (шлак, қуыс кірпіш) толтырылады. Бак жеке тіреуіштерге 
орнатылатын болса, онда жабдықталған құбырлар қаптама ішінде құрылады. 
Қаптаманың іші құбырларды суықтан және ыстықтан сақтайтын 
материалдармен толтырылады. Сондықтан қаптамада бақылау терезелері 
қалдырылады да, ал бақылау жұмыстарын жүргізу үшін қаптаманы бойлай 
иір саты орнатылады. Ол саты бакке шығу үшін де пайдаланылады. Жылу 
сақтаушы материал әрдайым құрғақ болуы шарт. Мұндай қаптамалар 

болаттан жасалған арынды мұнараларда шартты түрде пайдаланылады. 
Төменде берілген 1.11-кестеде ТМД елдерінде қолданылатын арынды 

мұнаралардың өлшемі берілген. 
Тіреуіштері ағаштан жасалған мұнаралар уақытша және ауыл 

шаруашылығын сумен жабдықтау жүйелерінде қолданылады. Олардың 
сыйымдылығы 100 м3-ден аспайды. 

Арынды мұнараларжұмыс орнына қарай әртүрлі құбырлармен және 
арматуралармен жабдықталады. 

1.11-кесте 
 Түрі W,м3 Н, м Жобалаған 

институт 
1 Темірбетонды 300 20-40 Союзводоканал 

 арынды 400 20-40 проект 
 мұнаралар 600 20-40  
 (багы т/б) 800 25-40  

2 Темірбетонды 100 10,12,14,16,20 Гипрокоммунстро
й  арынды 150 10,12,14,16,20  

 мұнаралар 200 10,12,14  
 (багы 250   
 металдан) 300 16,20  

3 Кірпішті 15-500 9-42 ЦНИИЭП 
 және металды   инженерного 
 арынды 

мұнаралар(багы 
металдан) 

  оборудования 

Арматуралар, әдетте, мұнараның жертөле (подвал) бөлмесінде 
орналастырылады. 

Мұнараларды әртүрлі қызмет атқаратын құбырлармен жабдықтау 
сұлбалары 1.40-суретте көрсетілген. 

 

 
1.41-сурет. Мұнараның жабдықтау сұлбасы 
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1.41 а-суретте мұнара екі құбырмен жабдықталған, біріншісі (1) су 
келетін құбыр болса, екіншісі (2) су беретін құбыр. Екеуі де жертөледе 
қосымша құбырмен жалғанады. Су келетін құбыр бактің жоғарғы жағына 
дейін жеткізіледі де, ал су беретін құбыр бактің түбінен сәл жоғарырақ 
жерден басталады. Мұндайұсынған сирек кездеседі. 1.41 б-суретте бұл екі 
құбыр біріктірілген. Мұндайұсынған мұнаралары су құбыры торабының 
соңында орналасқан сумен жабдықтау жүйелерінде қолданылады. Кейде «А» 
құбыры болмауы да мүмкін. 

1.41 в-суретте біріктірілген екі құбыр бакке жақындағанда екі тармаққа: 
су келетін және су беретін құбырларға (3) бөлінеді. Су бір жақтан әкелініп 
тұруы үшін, су беретін құбыр кері клапанмен (4) жабдықталған. 

Жоғарыда айтылған негізгі мұнаралар бактегі судың деңгейі белгілі 
мөлшерден асып кетпеуін қамтамасыз ететін ең жоғары деңгейден 
басталатын ағынды Құбырмен «Б» және бактің түбіндегі тұнбаларды 
шығарып тұратын лас суды құбырмен «В» жабдықталуы тиіс (1.40 г- сурет). 

Осы айтылған құбырлардың барлығы болат құбырлардан жасалады, 
сондықтан оларды температура өзгеруінен болатын созылу-сығылу 
деформацияларынан сақтау үшін компенсаторлар қойылады. 

Аралары тұтас емес жеке тіреуіштерден құрылған арынды мұнара 
құбырларын сыртқы коррозиядан және ыстық пен суықтан сақтау 
мақсатында, оларды орталық жерлерде науайы тік шахта ішіне орнатады. 
Құбырлар жылу сақтағыш материалдармен оралып, пайдаланар кезінде 
науайы тексеруден өткізіледі. Тексеру шахта терезелері арқылы жүргізіледі. 

Мұнаралардағы бактің деңгейі белгілі мөлшерден асып немесе 
төмендеп кеткен жағдайда сорап бекетіне немесе су шаруашылық басқару 
пунктіне мәлімдейтін автоматты қондырғылармен жабдықталады[28]. 

Көбінесе мұнаралардағы бактер темірден немесе темірбетоннан 
жасалынады. Бұрынғы кездері оларды ағаштардан дайындайтын. 

Металды бактердің көлемі 100 м3-ден артық және диаметрлері 12 м 
дейін жетеді. Құрылыс практикасында олар цилиндр тәріздес болып, түбі 
әртүрлі пішінде жасалынады (1.42-сурет). 

Түбі тегіс болып келетін (1.42 а-сурет) бактер тіреуіштерінің 
конструкциялары күрделігінен және бактің астыңғы жағын тот баспаудан 
сақтау үшін жүргізілетін бояу тазалау жұмыстарын қиындатып 
жіберетіндіктен, сирек қолданылады. Олардың тағы бір кемшілігі; оның 
түбіне түскен тұңбаны ағызып әкету қиынға түседі. 

Түбі дөңгелек және қиық конус пен сегментті болып келетін бактер 
(1.42 д-сурет) ең қолайлы болып есептелінеді. Өйткені олардағы тіреуіштерге 
жұмсалатын құрылыс материалдарының шығыны әлдеқайда аз. 
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1.41 а-суретте мұнара екі құбырмен жабдықталған, біріншісі (1) су 
келетін құбыр болса, екіншісі (2) су беретін құбыр. Екеуі де жертөледе 
қосымша құбырмен жалғанады. Су келетін құбыр бактің жоғарғы жағына 
дейін жеткізіледі де, ал су беретін құбыр бактің түбінен сәл жоғарырақ 
жерден басталады. Мұндайұсынған сирек кездеседі. 1.41 б-суретте бұл екі 
құбыр біріктірілген. Мұндайұсынған мұнаралары су құбыры торабының 
соңында орналасқан сумен жабдықтау жүйелерінде қолданылады. Кейде «А» 
құбыры болмауы да мүмкін. 

1.41 в-суретте біріктірілген екі құбыр бакке жақындағанда екі тармаққа: 
су келетін және су беретін құбырларға (3) бөлінеді. Су бір жақтан әкелініп 
тұруы үшін, су беретін құбыр кері клапанмен (4) жабдықталған. 

Жоғарыда айтылған негізгі мұнаралар бактегі судың деңгейі белгілі 
мөлшерден асып кетпеуін қамтамасыз ететін ең жоғары деңгейден 
басталатын ағынды Құбырмен «Б» және бактің түбіндегі тұнбаларды 
шығарып тұратын лас суды құбырмен «В» жабдықталуы тиіс (1.40 г- сурет). 

Осы айтылған құбырлардың барлығы болат құбырлардан жасалады, 
сондықтан оларды температура өзгеруінен болатын созылу-сығылу 
деформацияларынан сақтау үшін компенсаторлар қойылады. 

Аралары тұтас емес жеке тіреуіштерден құрылған арынды мұнара 
құбырларын сыртқы коррозиядан және ыстық пен суықтан сақтау 
мақсатында, оларды орталық жерлерде науайы тік шахта ішіне орнатады. 
Құбырлар жылу сақтағыш материалдармен оралып, пайдаланар кезінде 
науайы тексеруден өткізіледі. Тексеру шахта терезелері арқылы жүргізіледі. 

Мұнаралардағы бактің деңгейі белгілі мөлшерден асып немесе 
төмендеп кеткен жағдайда сорап бекетіне немесе су шаруашылық басқару 
пунктіне мәлімдейтін автоматты қондырғылармен жабдықталады[28]. 

Көбінесе мұнаралардағы бактер темірден немесе темірбетоннан 
жасалынады. Бұрынғы кездері оларды ағаштардан дайындайтын. 

Металды бактердің көлемі 100 м3-ден артық және диаметрлері 12 м 
дейін жетеді. Құрылыс практикасында олар цилиндр тәріздес болып, түбі 
әртүрлі пішінде жасалынады (1.42-сурет). 

Түбі тегіс болып келетін (1.42 а-сурет) бактер тіреуіштерінің 
конструкциялары күрделігінен және бактің астыңғы жағын тот баспаудан 
сақтау үшін жүргізілетін бояу тазалау жұмыстарын қиындатып 
жіберетіндіктен, сирек қолданылады. Олардың тағы бір кемшілігі; оның 
түбіне түскен тұңбаны ағызып әкету қиынға түседі. 

Түбі дөңгелек және қиық конус пен сегментті болып келетін бактер 
(1.42 д-сурет) ең қолайлы болып есептелінеді. Өйткені олардағы тіреуіштерге 
жұмсалатын құрылыс материалдарының шығыны әлдеқайда аз. 

 
1.42-сурет. Бактің түрлері 

а) тегіс түпті; б) жартылай дөцгелекті; в) сегментті; г) жартылай эллипсті; 
д)қиық конус пен сегментті 

 
Темірбетоннан істелген бактердің ішін алдымен церезит қосылған 

майлы цементпен сылайды да, соңынан мұқият жылтыратады, ал сырт жағын 
цементпен тегістеп шығады. 

Болаттан жасалған бактер тез тот басатыны болмаса, олардың 
артықшылықтары өте көп. Олар шетел практикасында алуан түрлі пішінде 
кең қолданылады. 

Темірбетонды мұнаралар 
Темірбетонды арынды мұнаралар біздің және шетел практикасында жиі 

қолданылады. Олардың бактері, әдетте, цилиндр түрінде, ал түбі тегіс немесе 
күмбез тәріздес болып келеді. 

Мұнаралардың көпшілігінің тіреуіштері тұтас қабырғалы етіп 
салынады. Бактерді дайындаған кезде алдын ала кернеуленген темірбетон 
қолданылады. 

Металды арынды мұнаралар 
Көпке дейін қолданылып келген, ал қазір кейбір сумен жабдықтау 

жүйесінде сирек болса да кездесіп қалатын мұнаралар қатарына академик 
В.Г. Шухов ұсынғанмұнараны жатқызуға болады. 

Металл бұрыштардан жасалған тіреуіштер көлденең металды 
белдеулер көмегімен бекітілген. Тіреуіштердің жоғарғы және төменгі жағы 
сақиналы тіректерге жалғанған. Тіректің төменгі жағы мұнараның іргетасына 
анкерлі болттар көмегімен кіргізілген. Жоғарғы сақиналы тірек бак үшін 
тұғыр болып саналады. 

Металды арынды мұнаралардың басқада түрлері бар. Мәселен, тіреуіш-
бағаналардан тұратын мұнара. 
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Металдың мұнаралардың басқа құрылыс металдарынан жасалған 
түрлерінен мынандай артықшылықтары болады: 

а) салмағы жеңіл; 
б) кейбір бөлшектері зауытта дайындалатындықтан, оларды 

құрастыру жеңілірек; 
в) төтенше жағдайларға шыдамды; 
г) құрастырудың жыл маусымына тәуелсіздігі. 
Сумен жабдықтау жүйелерінде кірпіштен және ағаштан істелінген 

мұнаралар да қолданылады. Олардағы бактерді, әдетте, темірден 
жасайды[28]. 

 
1.5.2 Резервуарлар 

 
Резервуарлар екіге ажыратылады. Біріншісіне арынды сыйымдылықтар 

жатады. Олар арынды мұнара тәріздес болып, олардың жер бетінің ең биік 
жерлеріне орналастырады да, тұтынушыларға судың сораптарсыз-ақ бере 
алады. 

Резервуарлардың екінші түрі арынсыз келеді де, оларды ауа райына, 
топырақ сипатына және қызметіне байланысты жердің бетіне немесе жерге 
кеміңкіреп жасайды. Олардан суды сораптармен сорып алады. Арынсыз 
резервуарлар сумен жабдықтау сұлбасындағы орнына байланысты таза суды 
сақтау, судың шығындалу режимін реттеу және қосымша сыйымдылықтар 
мақсатында пайдаланылады. 

Резервуарлардың конструктивтік көрінісі де әртүрлі. Бұрынғы кездері 
резервуарларды қыштан, тастардан жасаса, қазіргі уақытта пішіні, құрылымы 
және құру әдістері әртүрлі болып келетін темір- бетонды элементтерден 
құрастырады. 

Мұнай цистерналарында ұқсайтын болаттан жасалған резервуарлар 
АҚШ-та жиі кездеседі. Коррозиядан сақтау жұмыстары әрі қиын, әрі қымбат 
болғандықтан, біздерде болатты сыйымдылықтар көп қолданылып жүрген 
жоқ. 

Темірбетонды резервуарларды кендігі қанша болса да құра алатын 
биіктігі 3,6...4,8 м-ге дейін болатын әртүрлі жеке элементтерден жинау 
мүмкіншілігі қарастырылған. 

Сыйымдылықтар дөңгелек немесе тікбұрышты болулары мүмкін. 
«Союзводоканалпроект» жобалау институтының ұсынысы бойынша дөңгелек 
резервуарлар тек көлемі 3000 м3-ден аспайтын сыйымдылықтар үшін 
қолайлы. 

Құрама темірбетонды резервуарлар жөнінде кейбір мәліметтер 1.12-
кестеде берілген. 

Монолитті темірбетонды резервуарлар көлемі 2000 м3 су сақтауға 
мөлшерленген. 
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Металдың мұнаралардың басқа құрылыс металдарынан жасалған 
түрлерінен мынандай артықшылықтары болады: 

а) салмағы жеңіл; 
б) кейбір бөлшектері зауытта дайындалатындықтан, оларды 

құрастыру жеңілірек; 
в) төтенше жағдайларға шыдамды; 
г) құрастырудың жыл маусымына тәуелсіздігі. 
Сумен жабдықтау жүйелерінде кірпіштен және ағаштан істелінген 

мұнаралар да қолданылады. Олардағы бактерді, әдетте, темірден 
жасайды[28]. 

 
1.5.2 Резервуарлар 

 
Резервуарлар екіге ажыратылады. Біріншісіне арынды сыйымдылықтар 

жатады. Олар арынды мұнара тәріздес болып, олардың жер бетінің ең биік 
жерлеріне орналастырады да, тұтынушыларға судың сораптарсыз-ақ бере 
алады. 

Резервуарлардың екінші түрі арынсыз келеді де, оларды ауа райына, 
топырақ сипатына және қызметіне байланысты жердің бетіне немесе жерге 
кеміңкіреп жасайды. Олардан суды сораптармен сорып алады. Арынсыз 
резервуарлар сумен жабдықтау сұлбасындағы орнына байланысты таза суды 
сақтау, судың шығындалу режимін реттеу және қосымша сыйымдылықтар 
мақсатында пайдаланылады. 

Резервуарлардың конструктивтік көрінісі де әртүрлі. Бұрынғы кездері 
резервуарларды қыштан, тастардан жасаса, қазіргі уақытта пішіні, құрылымы 
және құру әдістері әртүрлі болып келетін темір- бетонды элементтерден 
құрастырады. 

Мұнай цистерналарында ұқсайтын болаттан жасалған резервуарлар 
АҚШ-та жиі кездеседі. Коррозиядан сақтау жұмыстары әрі қиын, әрі қымбат 
болғандықтан, біздерде болатты сыйымдылықтар көп қолданылып жүрген 
жоқ. 

Темірбетонды резервуарларды кендігі қанша болса да құра алатын 
биіктігі 3,6...4,8 м-ге дейін болатын әртүрлі жеке элементтерден жинау 
мүмкіншілігі қарастырылған. 

Сыйымдылықтар дөңгелек немесе тікбұрышты болулары мүмкін. 
«Союзводоканалпроект» жобалау институтының ұсынысы бойынша дөңгелек 
резервуарлар тек көлемі 3000 м3-ден аспайтын сыйымдылықтар үшін 
қолайлы. 

Құрама темірбетонды резервуарлар жөнінде кейбір мәліметтер 1.12-
кестеде берілген. 

Монолитті темірбетонды резервуарлар көлемі 2000 м3 су сақтауға 
мөлшерленген. 

 
 
 

1.12-кесте 
Құрама темірбетонды резервуарлардың өлшемі, м 

Сыйым- 
дылығы, м3 

Дөңгелек Тікбұрышты 
Диаметрі Биіктігі Ені Ұзындығы Биіктігі 

50 6 1,8 3 6 3,6 
100 6 3,6 6 6 3,6 
250 9 3,6 6 12 3,6 
500 12 4,8 12 12 3,6 
1000 18 4,8 12 18 4,8 
2000 24 4,8 18 24 4,8 
3000 30 4,8 24 30 4,8 
6000   36 36 4,8 
10000   48 48 4,8 
20000   66 66 4,8 

 
Цилиндрлі төбесі күмбез тәрізді жасалған резервуарлар көлемі 600 м3-

ге дейін болатын сыйымдылықтар үшін қолайлы. 
Көлемі үлкен резервуарлардың төбесі жазық болып, бір немесе бірнеше 

бағаналардан тұрады. 
Резервуарлардың түбі шұңқырға қарай көлбеу төселінеді. Түбі мен 

қабырғалары су өткізбеуі үшін оның ішін 1:1, ал сыртын 1:2 цементті 
қоспамен мұқият сылайды да, соңынан жылтыратады. 

Егер құрылыс орнында кірпіш немесе тастар көп болса, онда 
резервуарларды солардан құрастыруға болады. Бірақ олар топырағы бос 
жерлерде онша көпке шыдамайды. 

Резервуарлар су келетін, екі сорушы, біреуі шаруашылық-ауыз су 
құбыры, ал екіншісі өртке қарсы су құбыры, ағынды және лас суды 
құбырлармен жабдықталады. 

Резервуар арынды-реттеуші сыйымдылық рөлін атқаратын жағдай- 
ларда, оның құбырлармен жабдықталуы арынды мұнаралар тәріздес болады. 
Резервуарлар сумен жабдықтау сорап бекетінің қарама-қарсы жағында болса, 
онда сорушы мен су келетін құбырларды біріктіріп құруға болады. 

Су белгілі мөлшерден асып кеткен жағдайда, оны шығарып тұратын 
ағынды құбырға ысырма қойылмайды. Оны лас суды құбырға қосуға болады. 
Резервуардағы су алмасуын қамтамасыз ету үшін су келетін құбыр су алатын 
орынның қарама-қарсы жағына жеткізілгені жөн[28]. 

Резервуардағы өртке жұмсалатын суды шаруашылық-ауыз су сорап 
сорып кетуден сақтау үшін ұсынғаннан басқаша құрастыруға болады. Екі 
құбырдың орнына біреуін ғана орналастырады, ал оның ұшы қисық мойынды 
болып және жоғары жағында тесігі болады. Суды жүйенің әдеттегі жұмыс 
мезгілінде (өрт жоқ уақыт) сораптар осы құбыр арқылы сорып, тиісті жеріне 
жеткізеді. Су деңгейі өрт суы сақталған деңгейге жеткенде тесіктен ауа кіріп, 
сораптың жұмысына кедергі жасайды. 

Өртке қарсы жұмсалатын су көлемін резервуарда мүлтіксіз сақтау үшін 
басқа әдістерді қолдануға да болады. Мысалы, сорап бекетінің жұмысын 
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автоматтандыру жолымен суды белгілі мөлшерде сорып алуды қамтамасыз 
етуге болады. 

Арынды бағаналар биіктігін бойлай сумен толтырылған болаттан 
немесе темірбетоннан жасалынған цилиндрден тұрады. Олардың 
сыйымдылығы мұнаралардан көбірек, ал құны одан арзан болып келеді. 
Сиымдылығы 300 м3шамасында болатты бағана бетонды іргетасқа 
орнатылып, үсті ағашпен жабылған. Жоғары жағына темірден жасалынған 
саты көмегімен шығуға болады. 

Бағананың биіктігі үлкен болған сайын судың айналымы нашарлау 
болып, оның сапасы төмендейді. Сондықтан оларды өнеркәсіп су 
жүйелерінде пайдаланған жөн. 

Ауалы арынды қондырғылар өнімділігі кем, бірақ үлкен қысымды 
талап ететін су жүйелерінде және арынды мұнаралар экономикалық жағынан 
пайдасыз жерлерде қолданылады. Олар аймаққа бөлінген су жүйелерінде өте 
пайдалы және ыңғайлы. 

Сораптар беретін су (Qс) шығындалатын судан (Qқ) көп болған 
жағдайда, артық су автоматты түрде құбыр арқылы бакке келіп түседі. 
Түскен су А багіндегі ауаны аздап қысып, оны Б багіне ығыстыра бастайды. 
Судың көлемі А багіндегі белгілі деңгейге көтерілген кезде қалқымалы 
клапан көмегімен судың құбырға кіретін жолы жабылады, яғни судың іші 
ауаға толы Б багіне баруына жол жабылады. Б багінде қысым ең жоғары 
деңгейіне жетеді. Сораптар беретін су (Qс) шығындалатын судан (Qқ) аз 
болған жағдайда, су Құбыр арқылы бактен қала су торабына жіберіле 
бастайды. Судың А багінде азаюы белгілі деңгейге жеткен кезде, басқа 
қалқымалы клапан көмегімен судың жолы жабылады да, қала құбырына 
сумен қоса ауаның кіріп кетуіне жол берілмейді. Компрессор жоғалатын 
ауаны толықтырып тұру үшін қойылады. 

«А» багінің реттеуші сыйымдылығын арынды мұнараның 
сыйымдылығын анықтаған жолдармен табуға болады. 

Ауалы қондырғылар турақты және айнымалы қысымды болуы мүмкін. 
Бүның екінші түрі көп таралған. Тұрақты қысымды қондырғылар су 
құбырларында арынның өзгеруі мүмкін емес жағдайда ғана пайдаланылады. 

Ауалы арынды қондырғылар біздің және шетел құрылыс 
тәжірибелерінде онша кең тарамай отыр. Олардың құрылысқұны мен 
пайдалану шығындары мұнаралармен салыстырғанда артық емес[28]. 

 
 

1.6 Сумен қамту жүйелерінде қолданылатын сорап станциялары 
 
Сорап станциясы деп негізгі және қосымша сорап агрегаттарынан, су 

тасымалдайтын құбырлардан, көмекші құрал-жабдықтардан және баспанадан 
тұратын құрылымдарды айтады.  

Өндірістік жағдайда пайдаланылып жүрген сораптық станциялар, 
пайдалану бағытына және орналасуына байланысты, 1-ші, 2-ші және одан да 
кейінгі сатылардағы станцияларға, су қысымын жоғарылатуға және оны 
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сыйымдылығы мұнаралардан көбірек, ал құны одан арзан болып келеді. 
Сиымдылығы 300 м3шамасында болатты бағана бетонды іргетасқа 
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болып, оның сапасы төмендейді. Сондықтан оларды өнеркәсіп су 
жүйелерінде пайдаланған жөн. 

Ауалы арынды қондырғылар өнімділігі кем, бірақ үлкен қысымды 
талап ететін су жүйелерінде және арынды мұнаралар экономикалық жағынан 
пайдасыз жерлерде қолданылады. Олар аймаққа бөлінген су жүйелерінде өте 
пайдалы және ыңғайлы. 

Сораптар беретін су (Qс) шығындалатын судан (Qқ) көп болған 
жағдайда, артық су автоматты түрде құбыр арқылы бакке келіп түседі. 
Түскен су А багіндегі ауаны аздап қысып, оны Б багіне ығыстыра бастайды. 
Судың көлемі А багіндегі белгілі деңгейге көтерілген кезде қалқымалы 
клапан көмегімен судың құбырға кіретін жолы жабылады, яғни судың іші 
ауаға толы Б багіне баруына жол жабылады. Б багінде қысым ең жоғары 
деңгейіне жетеді. Сораптар беретін су (Qс) шығындалатын судан (Qқ) аз 
болған жағдайда, су Құбыр арқылы бактен қала су торабына жіберіле 
бастайды. Судың А багінде азаюы белгілі деңгейге жеткен кезде, басқа 
қалқымалы клапан көмегімен судың жолы жабылады да, қала құбырына 
сумен қоса ауаның кіріп кетуіне жол берілмейді. Компрессор жоғалатын 
ауаны толықтырып тұру үшін қойылады. 

«А» багінің реттеуші сыйымдылығын арынды мұнараның 
сыйымдылығын анықтаған жолдармен табуға болады. 

Ауалы қондырғылар турақты және айнымалы қысымды болуы мүмкін. 
Бүның екінші түрі көп таралған. Тұрақты қысымды қондырғылар су 
құбырларында арынның өзгеруі мүмкін емес жағдайда ғана пайдаланылады. 

Ауалы арынды қондырғылар біздің және шетел құрылыс 
тәжірибелерінде онша кең тарамай отыр. Олардың құрылысқұны мен 
пайдалану шығындары мұнаралармен салыстырғанда артық емес[28]. 

 
 

1.6 Сумен қамту жүйелерінде қолданылатын сорап станциялары 
 
Сорап станциясы деп негізгі және қосымша сорап агрегаттарынан, су 

тасымалдайтын құбырлардан, көмекші құрал-жабдықтардан және баспанадан 
тұратын құрылымдарды айтады.  

Өндірістік жағдайда пайдаланылып жүрген сораптық станциялар, 
пайдалану бағытына және орналасуына байланысты, 1-ші, 2-ші және одан да 
кейінгі сатылардағы станцияларға, су қысымын жоғарылатуға және оны 

тұрақты айналымға түсіріп отыратын, сарқынды суды әкететін станцияларға  
бөлінеді  ( 1.43-сурет, а, б, в, г, d). Суреттен көрініп  тұрғандай, 1-ші 
сатыдағы сорап станциясы жер үсті су  көзінен су алып, оны су тазалайтын 
құрылымға береді. Егер тазалау қажет болмаған жағдайда, ол суды бірден 
таза су резервуарына немесе тегеурінді су мұнарасына, ал кейбір кездерде  
тікелей тұтынушыларға жеткізеді. Оның негізгі ерекшелігі – тәулік бойы 
ішінде жұмыс режимі аса өзгеріске түспейді, берілетін су  көлемі тұрақты. 

2-ші сатыдағы сорап станциясы  суды  резервуардан тұтынушыларға 
апарады. Сондықтан оның жұмыс істеу параметрлері сумен қамтамасыз ету 
графигіне тікелей байланысты, тәулік бойында  беретін су көлемі көп 
өзгерістерге ұшырайды. Қысым жоғарылататын станциялар суды 
резервуардан емес тегеурінді құбырлардан алады, сондықтан олар берілетін 
су көлемін аса реттей алмайды. 

Су айналымын қамтамасыз ететін станциялар  өндіріс орындары мен 
жылыту электростанцияларының тұйықталған сумен қамтамасыз ету 
жүйесінің құрамына кіреді. Жұмыс істеу  режимі осы  жүйенің 
параметрлеріне байланысты өзгеріп отырады. Бұл жағдайда біршама 
сораптар тобы қолданылуы мүмкін. Оның біреуі суды суытуға, келесісі суды 
тазалау бөлімінде, ал үшіншісі дайындалған суды қайта пайдалануға береді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.43-сурет. Әртүрлі бағытта жұмыс істейтін сорап 

станцияларыныңқұрастыру сұлбалары. 
а – жер үсті су  көзінен су алатын 1-ші сатыдағы; б- 2-ші сатыдағы; в- 

қысым жоғарылататын; г- су айналымын қамтамасыз ететін; d - сарқынды 
суды әкететін станциялар; 

 1- су алу ғимараты; 2 - өздігінен су ағатын құбыр; 3 - су жиналатын 
құдық; 4 - сору құбыры; 5 - сорап станциясы; 6 - тегеурінді құбыр; 7 - су 
тазалайтын құрылым; 8 - таза су  резервуары; 9 - техникалық суды 
тұтынушылар; 10 - қабылдау  камералары; 11 - суытатан немесе тазалайтын 
құрылымдар; 12 - өздігінен  су ағатын  коллектор; 13 - қалқынды заттарды 
ұстайтын торкөздер                         
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Сарқынды суды әкететін станциялар негізінен суды тазалау 
станцияларына тасымалдайды және тазаланған суларды, өзінше ағызуға 
болмайтын жағдайда, өзен-көлдерге немесе арнайы су жинау қоймаларына, 
коллекторларға жеткізеді. Құрамында әртүрлі заттар көп атмосфералық және 
өндірістік сарқынды суларды  тасымалдаған кезде осыларға икемделген 
арнайы сораптар қолданылады. Ерекшеліктері - су құрамында, оның ауыз 
суға қарағанда аса қоймалжыңдығына байланысты. Былғаныш сулар сору 
және тасымалдау жүйелеріне бірқалыпты түспейтіндіктен, бұл процестерді 
реттеп отыру, сораптарды қажалудан сақтау үшін көптеген қосымша 
шараларды атқаруға тура  келеді. 

Сорап  станциясының құрамына су қабылдау камерасы, сору құбыры, 
сораптар, қозғалтқыштар, тегеурінді  және ауыстырып қосушы құбырлар, 
аппаратуралар, реттеуші және бақылап-өлшеуші құралдар, баспана және    
қосымша жабдықтар жатады. Станция ғимараттары келесі түрлерге бөлінеді: 
жер бетінде немесе жартылай тереңдетіліп салынған,жер астында орналасқан 
және  қалқымалы. Сумен қамтамасыз ету жүйесіндегі сорап станцияларының 
орналасуы мен жақсы жұмыс істеуі су көзінің, яғни өзен-көлдегі су 
деңгейінің жыл бойына бірқалыпты болып тұруына тікелей байланысты. Жаз 
айларында ондағы су көлемі  азайып немесе  құрғап кетпеуі үшін,  оларға  
тоған салынып, жылдық немесе көпжылдық ағын реттеу шаралары 
қарастырылады. Егер пайдаланылатын суда әртүрлі қалқыма заттар, құм-
тастар жиі  кездессе, онда станцияның сору жүйесінде құмтұндырғыштар, 
қоқысұстағыштар  орнатылады. 

Жер асты суларын көтеруге арналған сорап  станциялары құдықтар  
басына, тік және көлденең су жинағыштар  жанына  салынады. Су  тұтыну  
мөлшері аса көп емес елді  мекендерде  ұңғымалардан  берілетін  су  
тегеурінді  мұнараларға  жиналады да, су  тұтыну  графигіне  сәйкес  
таратылады. Қажетті жағдайда  су арнайы тазалаудан өтеді. Тұтыну  көлемін 
көбейту  мақсатында құдықтарды   топтастырып пайдалануға болады[28]. 
 

 
1.6.1.Бірінші сатыдағы  сорап станциялары 

 Бірінші сатыдағы сорап станциясының су көтеріп, 
тасымалдауы  үш түрлі бағытта атқарылады: 

1. Ауыз  су  және  тұрмыстық  қажеттіліктерді өтеуге арналған суды  
тазалау қондырғысына   жеткізу;  

2. Тұтыну  сапасы қойылатын   талаптарға сай келген жағдайда суды 
тікелей  таза су резервуарына тасымалдау; 

3. Суды  қосымша  тазалаудан  өткізбей-ақ  тікелей  тұтынушыларға 
жіберу. 

Бірінші  сатыдағы сорап станциясының  құрамына (1.44-сурет) 
негізінен  су  алу  ғимаратының  қабылдау  құдығына сору  құбыры  арқылы   
жалғанған  сорап  агрегаты, электроқозғалтқыш және баспана-ғимарат  
жатады. Сорап іске  қосылғанда  сутартқыш  бойымен тартылған  су  
агрегатта жоғарғы  қысымға  ие  болып,  ысырма  арқылы  тегеурінді  
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Сарқынды суды әкететін станциялар негізінен суды тазалау 
станцияларына тасымалдайды және тазаланған суларды, өзінше ағызуға 
болмайтын жағдайда, өзен-көлдерге немесе арнайы су жинау қоймаларына, 
коллекторларға жеткізеді. Құрамында әртүрлі заттар көп атмосфералық және 
өндірістік сарқынды суларды  тасымалдаған кезде осыларға икемделген 
арнайы сораптар қолданылады. Ерекшеліктері - су құрамында, оның ауыз 
суға қарағанда аса қоймалжыңдығына байланысты. Былғаныш сулар сору 
және тасымалдау жүйелеріне бірқалыпты түспейтіндіктен, бұл процестерді 
реттеп отыру, сораптарды қажалудан сақтау үшін көптеген қосымша 
шараларды атқаруға тура  келеді. 

Сорап  станциясының құрамына су қабылдау камерасы, сору құбыры, 
сораптар, қозғалтқыштар, тегеурінді  және ауыстырып қосушы құбырлар, 
аппаратуралар, реттеуші және бақылап-өлшеуші құралдар, баспана және    
қосымша жабдықтар жатады. Станция ғимараттары келесі түрлерге бөлінеді: 
жер бетінде немесе жартылай тереңдетіліп салынған,жер астында орналасқан 
және  қалқымалы. Сумен қамтамасыз ету жүйесіндегі сорап станцияларының 
орналасуы мен жақсы жұмыс істеуі су көзінің, яғни өзен-көлдегі су 
деңгейінің жыл бойына бірқалыпты болып тұруына тікелей байланысты. Жаз 
айларында ондағы су көлемі  азайып немесе  құрғап кетпеуі үшін,  оларға  
тоған салынып, жылдық немесе көпжылдық ағын реттеу шаралары 
қарастырылады. Егер пайдаланылатын суда әртүрлі қалқыма заттар, құм-
тастар жиі  кездессе, онда станцияның сору жүйесінде құмтұндырғыштар, 
қоқысұстағыштар  орнатылады. 

Жер асты суларын көтеруге арналған сорап  станциялары құдықтар  
басына, тік және көлденең су жинағыштар  жанына  салынады. Су  тұтыну  
мөлшері аса көп емес елді  мекендерде  ұңғымалардан  берілетін  су  
тегеурінді  мұнараларға  жиналады да, су  тұтыну  графигіне  сәйкес  
таратылады. Қажетті жағдайда  су арнайы тазалаудан өтеді. Тұтыну  көлемін 
көбейту  мақсатында құдықтарды   топтастырып пайдалануға болады[28]. 
 

 
1.6.1.Бірінші сатыдағы  сорап станциялары 

 Бірінші сатыдағы сорап станциясының су көтеріп, 
тасымалдауы  үш түрлі бағытта атқарылады: 

1. Ауыз  су  және  тұрмыстық  қажеттіліктерді өтеуге арналған суды  
тазалау қондырғысына   жеткізу;  

2. Тұтыну  сапасы қойылатын   талаптарға сай келген жағдайда суды 
тікелей  таза су резервуарына тасымалдау; 

3. Суды  қосымша  тазалаудан  өткізбей-ақ  тікелей  тұтынушыларға 
жіберу. 

Бірінші  сатыдағы сорап станциясының  құрамына (1.44-сурет) 
негізінен  су  алу  ғимаратының  қабылдау  құдығына сору  құбыры  арқылы   
жалғанған  сорап  агрегаты, электроқозғалтқыш және баспана-ғимарат  
жатады. Сорап іске  қосылғанда  сутартқыш  бойымен тартылған  су  
агрегатта жоғарғы  қысымға  ие  болып,  ысырма  арқылы  тегеурінді  

құбырға  беріледі. Су  көлемі арнайы  орнатылған  су  өлшегіш  құрал  
көмегімен анықтап отырылады. 

Сорап станциясының су тазалау қондырғысына беретін су мөлшері  
қажеттіліктің орта есептік мәніне сәйкес етіп қабылданады. Тиімді жұмыс  
режимі  желінің  тәуліктік жұмысын реттеп, оның орта сағаттық өнімділігін 
қамтамасыз  етуге  мүмкіндік  береді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.44-сурет. Сорап станциясының көлденең қимасы 
1 - станция ғимараты; 2 - темірбетон қабырға; 3 - кірпіш қаптама; 4 - 

жамылғы; 5 - сутартқыш; 6 - бетон төсеніші; 7 - тығыздалған әктас; 8 - су 
жібермейтін жапсар; 9 - сорап агрегаты; 10 - электрқозғалтқыш; 11 - қосымша 
құбырлар; 12 - ішкі қуыс; 13- ысырма; 14 - су  өлшегіш; 15 - тегеурінді  
ұүбыр; 16 - бақылау  құдығы; 17- кабель каналы. 

 
Егер су пайдалану режимі тұрақсыз болса, станцияның су беру  

мүмкіндігі  реттеуді  қажет  етеді. Ұңғыма  басында  салынған  сорап 
станциялары тәулік бойы үздіксіз жұмыс істейді. Егер су мұнарасы  
қарастырылған  болса, онда   бак  ішіндегі қалыптасқан  су  деңгейіне сәйкес 
сораптардың  автоматты  режимде желіден  ажыратылуы  мүмкін. 
Мұнарадағы су деңгейі  төмен  түссе, сорап  қайтадан іске  қосылады.  
Қосымша сораптар  су алудың максималды сағаттарында немесе  жөндеу 
жұмыстары кезінде пайдаланылады. 

Тұтынушыларға суды бірден жіберу ұңғымалар санын арттырады, 
екінші  сатыдағы сорап станциясын салуды  қажет етеді. Сондықтан сумен  
қамту  сұлбаларын, сорап  станцияларын  таңдаған  кезде, оларды су көзінің 
гидрогеологиялық сипаттамасы, салу нұсқаларының   көрсеткіштері 
бойынша техникалық-экономикалық тұрғыдан салыстыру қажет. 

Өндірістегі айналымды жүйеде бірінші көтеру станциясы тек сағаттық 
су  мөлшерін ғана беріп отырады. Су суытқыш қондырғыларға, одан 
циркуляциялық сораптар арқылы өндірістік сумен қамту жүйелеріне беріледі.  
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Өртке қарсы су қорын жасау, резервуарды үзіліс кезінде толтыру 
арқылы, резервті сорап  көмегімен, арнайы қарастырылған сорапты 
пайдалану жолымен атқарылады. Шығындалған су мөлшерін қайта қалпына 
келтіру үшін қосымша ұңғымалар іске қосылады[28]. 

Сорап станциясының шығынын азайтуға мүмкіндік беретін,  
қозғалтқыш энергиясын үнемдеуге  бағытталған  басқару  
технологияларының бірі – СРН-1–Г қондырғыларын пайдалану.  Оның басты 
міндеті: екі ұңғымада орналасқан салмалы сораптарды басқару, сонымен 
қатар резервтегі резервуардың сумен толуын реттеу. Су көтеру көрсеткіштері 
сораптары бір-бірімен бірігіп, жұмыс істеу режимдерімен сипатталады. 
Басқару жүйесі реттеу алгоритмін қамтамасыз ететін құралдан, қысымды 
тұрақты ұстап тұратын датчиктен, күштік тізбекті қорғайтын қондырғыдан 
және суға батырылған сораптарды бақылайтын аспаптардан тұрады.  

Су құбыры бойында салынған екінші сатыдағы сорап станциялары, 
пайдалану нысандарына байланысты, келесі  екі түрге бөлінеді: 

а) шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерді өтеуге арналған, яғни 
тұрғындарға су  тарататын желілерді  қамтамасыз ететін сорап станциялары;  

б) өндірістің суға қажеттіліктерін (өнеркәсіп мекемелері, жылу 
станциялары, темір жол кәсіпорындары және т.б.)  өтеуге арналған сорап 
станциялары.   

Кейбір жағдайларда олардың сұлбаларын біріктіріп, өндіріс қажетіне су 
беруші станцияларда шаруашылық, ауыз суды тасымалдайтын сораптар да 
орналастырылуы мүмкін. Одан басқа, жұмыс істеуінің сенімділік класына 
байланысты сорап станциясының үздіксіз жұмыс істеуінің кепілділік 
дәрежесі, құрылымдарының қажетті қорлары анықталады.  Бірінші класты 
сенімділіктегі сорап станцияларын қозғалысқа келтіруші электр 
қозғалтқыштарын бір-біріне байланысты емес  энергия көздеріне қосқан 
дұрыс.  

Сорап станциясы ғимаратының түрі мен қолданатын  сораптарды 
таңдау, энергетикалық құрылымдардың барынша тиімді  пайдаланудың 
сенімділігін және ыңғайлылығын, тегеуріннің ең төменгі шығынын, 
гидрооқшаулаудың, кәріздердің және т. б. сенімді жұмысын, құрылыстың 
қысқа уақытта тұрғызылуын ескере отырып жүргізілуі тиіс. Сорап 
станцияларының жобасын жасау кезінде  оның жеке тораптары мен 
құрылымдары бойынша  біркелкі  типтік үлгілері де қарастырылады. 

Сору құбырлары. Суды сорапқа сенімді, үздіксіз, энергия шығынын 
барынша төмен ете отырып жеткізетін сору  құбырлары станциясының ең 
жауапты элементі болып табылады. Оларға қойылатын негізгі талап – оның 
ішкі  жағына сырттан ауа өткізбеу  қажеттілігі. Себебі, ауаның қалақша 
аралық каналдарға енуі оның сипаттамаларына мейлінше кері әсер етеді. 
Ішке енген  ауаның аз мөлшерінің  өзі (1 м3 суда 1%-ке дейін) сораптың 
өнімділігін 5–10%-ға дейін азайтса, ал ауа құрамының 10-15%-ға  дейін  
артуы сораптың сору  қабілетін әлсіретіп, оның жұмысын тоқтатады. 
Сондықтан құбырлардың барлық жалғанған жерлері саңлаусыз  бекітілген  
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Өртке қарсы су қорын жасау, резервуарды үзіліс кезінде толтыру 
арқылы, резервті сорап  көмегімен, арнайы қарастырылған сорапты 
пайдалану жолымен атқарылады. Шығындалған су мөлшерін қайта қалпына 
келтіру үшін қосымша ұңғымалар іске қосылады[28]. 

Сорап станциясының шығынын азайтуға мүмкіндік беретін,  
қозғалтқыш энергиясын үнемдеуге  бағытталған  басқару  
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Басқару жүйесі реттеу алгоритмін қамтамасыз ететін құралдан, қысымды 
тұрақты ұстап тұратын датчиктен, күштік тізбекті қорғайтын қондырғыдан 
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пайдалану нысандарына байланысты, келесі  екі түрге бөлінеді: 

а) шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерді өтеуге арналған, яғни 
тұрғындарға су  тарататын желілерді  қамтамасыз ететін сорап станциялары;  

б) өндірістің суға қажеттіліктерін (өнеркәсіп мекемелері, жылу 
станциялары, темір жол кәсіпорындары және т.б.)  өтеуге арналған сорап 
станциялары.   

Кейбір жағдайларда олардың сұлбаларын біріктіріп, өндіріс қажетіне су 
беруші станцияларда шаруашылық, ауыз суды тасымалдайтын сораптар да 
орналастырылуы мүмкін. Одан басқа, жұмыс істеуінің сенімділік класына 
байланысты сорап станциясының үздіксіз жұмыс істеуінің кепілділік 
дәрежесі, құрылымдарының қажетті қорлары анықталады.  Бірінші класты 
сенімділіктегі сорап станцияларын қозғалысқа келтіруші электр 
қозғалтқыштарын бір-біріне байланысты емес  энергия көздеріне қосқан 
дұрыс.  

Сорап станциясы ғимаратының түрі мен қолданатын  сораптарды 
таңдау, энергетикалық құрылымдардың барынша тиімді  пайдаланудың 
сенімділігін және ыңғайлылығын, тегеуріннің ең төменгі шығынын, 
гидрооқшаулаудың, кәріздердің және т. б. сенімді жұмысын, құрылыстың 
қысқа уақытта тұрғызылуын ескере отырып жүргізілуі тиіс. Сорап 
станцияларының жобасын жасау кезінде  оның жеке тораптары мен 
құрылымдары бойынша  біркелкі  типтік үлгілері де қарастырылады. 

Сору құбырлары. Суды сорапқа сенімді, үздіксіз, энергия шығынын 
барынша төмен ете отырып жеткізетін сору  құбырлары станциясының ең 
жауапты элементі болып табылады. Оларға қойылатын негізгі талап – оның 
ішкі  жағына сырттан ауа өткізбеу  қажеттілігі. Себебі, ауаның қалақша 
аралық каналдарға енуі оның сипаттамаларына мейлінше кері әсер етеді. 
Ішке енген  ауаның аз мөлшерінің  өзі (1 м3 суда 1%-ке дейін) сораптың 
өнімділігін 5–10%-ға дейін азайтса, ал ауа құрамының 10-15%-ға  дейін  
артуы сораптың сору  қабілетін әлсіретіп, оның жұмысын тоқтатады. 
Сондықтан құбырлардың барлық жалғанған жерлері саңлаусыз  бекітілген  

болуы керек, оларды  электродпен пісіріп  жалғау ең  жақсы  әдіс  деп  
саналады. 

Құбырға ауаның су бетінен еніп кетуін болдырмау үшін, су 
қабылдағыш  басындағы су кіретін саңылау  су деңгейінен 0,5–1,5 м төмен 
етіп орналасады. Олай  етпеген  жағдайда су айналымы орын алып, сырттан 
ауа  кіреді. Судан бөлінген ауаның қысымы төменгі аумақта тұрып қалмай, 
сорапқа қарай қозғалуын үздіксіз қамтамасыз ету үшін,  құбырды сорапқа 
қарай өрлете (еңістік 0,005-ден  кем емес) жалғаған  жөн (1.45-сурет). 
Құбырларды бір диаметрден екінші диаметрге ауыстырған кезде де, 
жалғанған бөліктің жоғарғы жағы көлденең ауысым түрінде болуы керек. 
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1.45- сурет. Сору құбырларының дұрыс емес (а) және дұрыс (б) 
орналасуы 

1 - ауа жиынтығы; 2 - тік ауысым; 3 - көлденең ауысым 
Сору құбырындағы энергия  шығыны сораптың тегеуріні мен қуатының 

кемуіне ғана әсер етіп қоймай,  кавитация процесінің пайда болуына, оның 
ары  қарай дамуына  жағдай жасайды. Сондықтан құбырдың барынша қысқа, 
оның  бойында жалғау бөліктерінің өте  аз болғаны дұрыс. Құбырлардың, 
фасондық бөліктердің және арматуралардың  қажетті диаметрлері есептеу 
арқылы анықталады.  

 
Судың сору құбырына кірер жеріндегі жергілікті шығындарды 

көбейтпеу үшін, оның  диаметрі (Dвx) құбыр диаметрінен (dтр) 1,25 - 1,50 есе 
үлкен  болуы керек. Кіре беріс жердің орталық бұрышы 8-16° болғанда, оның 
ұзындығы        Lк = (3,5...7) (Dвх— dтр)-ға  тең  болады. Қабылдаушы 
клапандар, олар біршама гидравликалық кедергі тудыратындықтан, тек 
уақытша пайдаланылатын, құбырының диаметрі 300 мм аспайтын кіші сорап 
қондырғыларында ғана пайдаланылады.   
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Сораптың үздіксіз жұмыс істеуін және құбырдағы гидравликалық 
шығындардың кемуін  станциясының қабылдау камерасындағы  құбырдың  
бас жағын дұрыс орналастыру арқылы да қамтамасыз ете аламыз.  Су кіру 
тесігінен  камераның табаны мен қабырғаларына дейінгі арақашықтықты 
судың ену жылдамдығының  негізінде анықтайды (1.46, а-сурет).   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.46 - сурет. Қабылдау камерасындағы сору құбырының 
орналасуы 

 
Осы  сұлбаға  сәйкес қабылдау камерасының енін  B = 3Dвх тең етіп 

алған тиімді (1.46, б-сурет). Егер, су қабылдау аймағын төмендету керек 
болса, онда В = (1,5...2,5) Dвx етіп қабылдау керек. Камераның минималды 
ұзындығы L су көлемінің Wсораптың орташа өнімділігіне Q қатынасы k = 15-
20-нан кем болмау шарты бойынша анықталады, яғни  

 

.                                                  (1.30) 
Қабылдау камерасында екі немесе одан да көп сору құбырлары 

орналасатын болса, олардың  бір-бірінен ара қашықтықтары (1,5 - 2) Dвх-ден 
кем болмауы тиіс. 

Негізінде, су қабылдағышпен біріктірілген І сатыдағы сорап 
станцияларындағы сору құбырларының саны орнатылған сораптардың 
санымен тең етіп алынады (1.47-сурет). Ал, ІІ сатыдағы сорап станциялары 
үшін сору  құбырларын  сорап санынан кем етіп  алуға болады. 
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1.47 - сурет. Біріктірілмеген сорап станциясының сору және  

тасымалдаушықұбырларының орналасу  тізбегі 
1- су қабылдағыш; 2 - өздігінен су ағатын құбыр; 3 - қабылдау  құдығы; 4 - 
сору құбырлары; 5 - станция; 6 - ажыратып қосу камерасы 

 
Бірінші және екінші класты сенімділіктегі сорап станцияларындағы 

сору  желілерінің саны өртке арналған сораптарды қоса есептегенде,  екеуден 
кем болмауы қажет. Сорап станцияларында бір желі тоқтап қалған жағдайда, 
қалғандары толық су өтімін, ал үшінші класты станциялар үшін 0,7 су өтімін 
жіберуді қамтамасыз ететіндей  етіп есептелінеді. Өрт сөндіруге арналған 
сорап станцияларында жалғыз сору желісін орнатуға рұқсат етіледі.  

 Кейбір жағдайларда, сумен қамтамасыз ету жүйесінің сорап 
станциясында қажетті экономикалық негіздеме болса, онда сору желілерінің 
саны сораптардың санынан артық болуы мүмкін. Сору құбырларының саны 
орнатылған сораптар санынан кем болған жағдайда, кез келген сорап арқылы 
су алуды қамтамасыз ету үшін, құбырлар ауыстырып қосушы ысырмасы бар 
коллектормен біріктіріледі.  

1.48 а-суретте кез келген құбыр немесе ысырманы жөндеу кезінде екі 
сораптың тұрақты жұмысын қамтамасыз ете алатын екі сору құбырының 
көмегімен төрт сорапқа су жеткізу сұлбасы, ал 1.48 б-суретте кез келген 
жағдайда төрт сораптың тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін алты сораптың 
үш сору құбырын коллекторға  ауыстырып қосу сұлбасы   көрсетілген[28].  
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1.48-сурет. Сору және тегеурінді құбырлардағы коллекторлық 

ауыстырып қосу   сұлбасы 
 

Бұл  жерде, сору құбырларын жер қабатының қалыңдығын және қатып 
қалу тереңдігін ескере отырып орнатады. Траншея арқылы өтетін сору 
құбырларын қиыршық немесе майда малтатас төсенішіне (қалыңдығы 5-10 
см) салады. Сыртына битумдық гидрооқшаулағыш жағып,  құрылысқа 
арналған қағаз немесе қап тігетін мата орайды. Орнатылған құбырларды 
топырақпен жабады.Егер геологиялық жағдайы күрделі немесе жергілікті 
материалдардан жасалынған бөгеттен  өтетін  болса, онда оларға  арнайы   
галерея қазып, сонда  орналастырады. 

Сорап станцияларында негізгі агрегат ретінде қуатты ортадан тепкіш 
(Q>2 м3/с), не болмаса өстік сораптар (В, О және ОП түрлері) пайдаланылса, 
тегеурін шығынын азайту үшін, пішіні салыстырмалы түрде күрделі, аяқ  
жағы иілген сору құбырлары қолданылады. Құбырлардың пішіні мен 
өлшемдерін (1.49-сурет) жасап шығарушы завод анықтайды. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.49-сурет. Өстік сораптың иілген сору құбыры 
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1.49-сурет. Өстік сораптың иілген сору құбыры 

Тегеурінді құбырлар. Сораптан қысыммен шыққан суды тазарту 
құрылымдарына, технологиялық қондырғыларға немесе тікелей 
тұтынушыларға  тасымалдайтын гидротехникалық құрылымдарды тегеурінді 
құбыр дейді. Тегеурінді құбырларды әрі ықшамды, әрі тиімді орналастыру 
олардың сорап станциясының ішіне немесе сыртына қойылуына да 
байланысты. Сыртта орналастырылған  тегеурінді құбырлардың құны, 
олардың  ұзындығына (кей жағдайларда 100 км асып кетеді), трасса  
күрделілігіне және қосымша құрылымдар мен қондырғыларының көп 
болуына сәйкес, сорап станциясының бағасынан да  асып  кетуі мүмкін. Ал, 
станция ішінде орналасқан, кері клапанмен, ысырмамен және су өлшейтін  
құралменен жабдықталған құбырлар сораптан шыққан суды  сыртқы  
құбырларға жіберуге  ғана арналады. 

Негізінде, сумен жабдықтау жүйесінде көбінесе екі, сирек жағдайда үш 
немесе одан да көп тегеурінді құбырлар орнатылады. Сондықтан, станцияда 
орнатылған сораптардың саны құбырлар санынан артық болады да, 
жинақтаушы коллектор қоюға тура келеді. Коллектор мен тегеурінді 
құбырларда ысырмаларды орналастыру, сорап станциясы жұмысының 
сенімділік класында қарастырылған көлемде су жіберіп отыру жағдайында 
кез келген сорапты, сыртқы тегеурінді құбырды, кері клапандарды 
ауыстыруға немесе жөндеу жүргізуге мүмкіншілік жасалуы тиіс.  

 Өндірісте коллекторлық ауыстырып қосудың  әртүрлі әдістері 
пайдаланылады. Мысалы, 1.50-суретте көрсетілгендей екі коллектор орната 
отырып немесе сораптарды жалғастырудың тұйықталған жүйесін 
пайдаланып  үздіксіз су беруді толықтай қамтамасыз етуге болады. 1.50-ші 
суреттегі (а) және (б) сұлбаларында сораптардың саны қанша болса да, тек 
бір сорапты ажырата отырып, кез келген ысырманы ауыстыра  аламыз. Сорап 
станциясының  тоқтаусыз жұмыс істеуін (в) сұлбасы  толық  түрде  
қамтамасыз етеді. Қарастырып отырған коллекторы бар тегеурінді 
құбырлардың станция ішіндегі коммуникациясы және саны көп ысырмалар 
ғимарат өлшемдерінің біршама артуына, соның әсерінен құрылыс 
жұмыстарының қымбаттауына әкеп соғады. Сорап арматурасын тегеурінді 
құбырдың тік учаскесіне орналастыру арқылы ғимараттың енін біршама 
азайтуға болады. Осының нәтижесінде жинақтаушы коллектор сораптардан 
жоғары орналасады. Бұл жағдайдағы ғимарат биіктігінің артуы шахта 
түріндегі тереңдетілген сорап станциясын жасауға мүмкіндік  тудырады. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.50-сурет. Тегеурінді құбырлардың станция ішіндегі сұлбасы  
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Жер бетінде және жартылай тереңдетіліп салынған ғимараттар үшін 
ысырмалары бар тегеурінді коллектор сорап станциясының қабырғасына 
жанастыра салынған бөлек ғимаратқа жайғастыру (1.51-сурет, б) шешімі 
тиімді болып саналады. Станция ішіндегі тегеурінді құбырлардың 
орналастыру сұлбасын түпкілікті таңдау барлық мүмкін болатын нұсқаларды 
техникалық-экономикалық салыстырулардан кейін жүргізілуі тиіс.  

Станция ішіндегі тегеурінді құбырлардағы су қозғалысы жылдамдығын 
диаметрі 250 мм дейінгі құбырлар үшін 1-1,5 м/с; диаметрі 300-ден 800 мм 
аралығындағы құбырлар үшін 1,2-2 м/с; диаметрі 800 мм артық құбырлар 
үшін 1,8-3 м/с етіп алған жөн[28]. 

 Жоғарғы  дәрежедегі гидравликалық кедергілер пайда болмауы 
үшін тегеурінді құбырлардағы қозғалыс жылдамдығы, жалпы алғанда 1,5 м/с-
тен артық болмауы тиіс. Бірақ,  ысырмалардың саны көп болса, станция 
ішіндегі коммуникация құны  артатындықтан, жылдамдықты 3 м/с-ке дейін 
арттырып, құбырлар  диаметрін кішірейтеді. Ұсынылған диапазондағы 
есептік жылдамдықтарды таңдау кезінде кей жағдайларда, мысалы, суда 
жүзбе тасындылардың болуы жағдайында, құбырлардың диаметрлерін 
үлкейту экономикалық тиімді болуы мүмкін. Бұл жағдайда сораптың 
тегеурінді келте құбырынан сыртқы тегеурінді құбырға дейін су 
жылдамдығын біртіндеп кемітудің жалпы ережесі сақталуы тиіс.  

Сорап станциясы ғимаратының ішіндегі құбырлардың фасонды 
бөліктері мен арматураларға жалғастыратын жерін  арнайы фланецтермен 
жалғайды. Құбырлардың сыртқы бетін тиісті дайындықтардан соң, бояп 
қояды. Тегеурінді және сору құбырларының бояу түстері әртүрлі болуы тиіс.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.51-сурет. Станция ішіндегі тегеурінді құбырлардың көлденең (а) 
жәнетік  (б) орналасу сұлбалары 
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Жер бетінде және жартылай тереңдетіліп салынған ғимараттар үшін 
ысырмалары бар тегеурінді коллектор сорап станциясының қабырғасына 
жанастыра салынған бөлек ғимаратқа жайғастыру (1.51-сурет, б) шешімі 
тиімді болып саналады. Станция ішіндегі тегеурінді құбырлардың 
орналастыру сұлбасын түпкілікті таңдау барлық мүмкін болатын нұсқаларды 
техникалық-экономикалық салыстырулардан кейін жүргізілуі тиіс.  

Станция ішіндегі тегеурінді құбырлардағы су қозғалысы жылдамдығын 
диаметрі 250 мм дейінгі құбырлар үшін 1-1,5 м/с; диаметрі 300-ден 800 мм 
аралығындағы құбырлар үшін 1,2-2 м/с; диаметрі 800 мм артық құбырлар 
үшін 1,8-3 м/с етіп алған жөн[28]. 

 Жоғарғы  дәрежедегі гидравликалық кедергілер пайда болмауы 
үшін тегеурінді құбырлардағы қозғалыс жылдамдығы, жалпы алғанда 1,5 м/с-
тен артық болмауы тиіс. Бірақ,  ысырмалардың саны көп болса, станция 
ішіндегі коммуникация құны  артатындықтан, жылдамдықты 3 м/с-ке дейін 
арттырып, құбырлар  диаметрін кішірейтеді. Ұсынылған диапазондағы 
есептік жылдамдықтарды таңдау кезінде кей жағдайларда, мысалы, суда 
жүзбе тасындылардың болуы жағдайында, құбырлардың диаметрлерін 
үлкейту экономикалық тиімді болуы мүмкін. Бұл жағдайда сораптың 
тегеурінді келте құбырынан сыртқы тегеурінді құбырға дейін су 
жылдамдығын біртіндеп кемітудің жалпы ережесі сақталуы тиіс.  

Сорап станциясы ғимаратының ішіндегі құбырлардың фасонды 
бөліктері мен арматураларға жалғастыратын жерін  арнайы фланецтермен 
жалғайды. Құбырлардың сыртқы бетін тиісті дайындықтардан соң, бояп 
қояды. Тегеурінді және сору құбырларының бояу түстері әртүрлі болуы тиіс.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.51-сурет. Станция ішіндегі тегеурінді құбырлардың көлденең (а) 
жәнетік  (б) орналасу сұлбалары 

1.6.2 Екінші сатыдағы  сорап станциялары 
  

Ұңғыма үстіне салынған сорап станциялары көбінесе жер бетінде 
орналасқан немесе тікелей ұңғыма ішінде орнатылған трансмиссиялық білігі 
немесе электрқозғалтқышы бар салмалы сораптармен жабдықталады.  

1.52-суретте ЭЦВ типті салмалы сораппен жабдықталған сорап 
станциясының жер бетіне орналасқан  көрінісі көрсетілген. Ұңғымадан 
сорылған су таза су резервуары және екінші сатыдағы станция арқылы сумен 
жабдықтау жүйесіне беріледі. Қысымдық құбыр (1) бойына вантуз (3), кері 
клапан (6) және ысырма (2) орнатылған. Ұңғыманың су ағарында (8) су 
өлшейтін құрылғы қойылған[28].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.52-сурет. Салмалы сораппен жабдықталған ұңғыма сорап 
станциясының 

жер бетіне орналасқан көрінісі. 
1 - тегеурінді құбыр; 2 - ысырма; 3 - вантуз; 4 - жерасты камерасы; 5 

- диафрагма; 6 - кері клапан; 7 - су ағызатын кран; 8 - суағар; 9 - су 
деңгейін өлшейтін құрал; 10 - жарықтандыру құралы; 11- басқару  орны; 
12 - реле шкафы; 13 - дифманометр.   

 
Сорап станцияларының жұмысы көп жағдайда қашықтықтан және 

телемеханикалық әдіспен басқарылады. Су көлемі жер астындағы камерада 
(4)  орналасқан реттегіш диафрагмамен (5) өлшенеді. Су қысымының өзгеруі 
дифференциалды манометрмен (13) анықталады. Станция ғимаратында 
механикалық құрылғылардан басқа сорап агрегатын басқару станциясы (11), 
реле шкафы (12), жарық беретін құрал (10) және 5°С температурада 
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автоматты түрде қосылатын жылу электропештері орналасқан. Ғимараттың 
өлшемі 3х4,5 м-ден аспайды. Орнатылған сорап мүмкіндігіне байланысты 
тәулік бойы  берілетін су көлемі 140-3400 м3-ды құрайды. 

Ғимараттың құрылыс конструкциялары аса күрделі емес, оның ішін 
желдету арнайы тартылған ауа шығарғыш мұржа арқылы атқарылады, 
терезелер қарастырылмаған. Есіктің жоғарғы жағына әйнек қойылған. 
Станция құрылғысын орнату және қайта алу уақытша мостыда орнатылған 
автокранның көмегімен, үстіңгі люк арқылы жүзеге асырылады[28].  

Қондырғының мұндай түрі, әдетте, ғимарат ішінде орналасады. Оның 
ықшамдылығы, беріктілігі, тиімділігі, сонымен қатар пайдалану және 
санитарлық-гигиеналық мүмкіндіктері бұл қондырғының кең таралымын 
қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта өндірістік жағдайда ВУ-5-30 және ВУ-7-65 
маркалы қондырғылары шығарылады. Автоматты сорап қондырғысы әртүрлі 
сорап түрлерімен жабдықталуы мүмкін.  

    Ұңғымадан су алатын сораптарды таңдап алу үшін суды көтеріп, 
резервуарға жеткізуге қажетті су қысымы (жұмысшы және резервтегі 
ұңғымаларда ) анықталады: 

                                Н 1= Нг + Нн + Нв + Нс ,                                     (1.31) 
мұндағы, Нг– геодезиялық қысым ( қабылдау резервуарындағы  судың 

ең жоғары деңгейі мен  сорап белгілерінің айырымы); 
Нн  – сораптағы қысым шығыны, 
 Нв – су ағардағы қысым шығындары, м 
Нс – құбыр соңындағы қысым қалдығы, м 
Сораптың тәулік бойы тұрақты жұмыс істегендегі су өтімі 

тұтынушылардың су қажеттілігіне байланысты белгіленеді. Осы 
параметрлердің негізінде және ұңғыма диаметрін ескере отырып, қажетті 
салмалы сораптарды қабылдай аламыз.  

ЭЦВ типті ұңғымалық сорап қондырғыларының негізгі кемшілігі - олар 
су температурасы 250 С-тен жоғары емес, тек 0,01% (массасы бойынша) 
механикалық қоспалар құрамымен су беруге ғана мүмкіндіктері бар. Егер 
қоспалар одан көбейетін болса, онда олардың жұмыс доңғалақтары тез 
желініп, істен шығады (1.53-сурет). 

  
 

1.53-сурет. ЭЦВ  сораптары  жұмыс бөлшектерінің абразивтік 
қажалып, істен шығу көріністері 
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автоматты түрде қосылатын жылу электропештері орналасқан. Ғимараттың 
өлшемі 3х4,5 м-ден аспайды. Орнатылған сорап мүмкіндігіне байланысты 
тәулік бойы  берілетін су көлемі 140-3400 м3-ды құрайды. 

Ғимараттың құрылыс конструкциялары аса күрделі емес, оның ішін 
желдету арнайы тартылған ауа шығарғыш мұржа арқылы атқарылады, 
терезелер қарастырылмаған. Есіктің жоғарғы жағына әйнек қойылған. 
Станция құрылғысын орнату және қайта алу уақытша мостыда орнатылған 
автокранның көмегімен, үстіңгі люк арқылы жүзеге асырылады[28].  

Қондырғының мұндай түрі, әдетте, ғимарат ішінде орналасады. Оның 
ықшамдылығы, беріктілігі, тиімділігі, сонымен қатар пайдалану және 
санитарлық-гигиеналық мүмкіндіктері бұл қондырғының кең таралымын 
қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта өндірістік жағдайда ВУ-5-30 және ВУ-7-65 
маркалы қондырғылары шығарылады. Автоматты сорап қондырғысы әртүрлі 
сорап түрлерімен жабдықталуы мүмкін.  

    Ұңғымадан су алатын сораптарды таңдап алу үшін суды көтеріп, 
резервуарға жеткізуге қажетті су қысымы (жұмысшы және резервтегі 
ұңғымаларда ) анықталады: 

                                Н 1= Нг + Нн + Нв + Нс ,                                     (1.31) 
мұндағы, Нг– геодезиялық қысым ( қабылдау резервуарындағы  судың 

ең жоғары деңгейі мен  сорап белгілерінің айырымы); 
Нн  – сораптағы қысым шығыны, 
 Нв – су ағардағы қысым шығындары, м 
Нс – құбыр соңындағы қысым қалдығы, м 
Сораптың тәулік бойы тұрақты жұмыс істегендегі су өтімі 

тұтынушылардың су қажеттілігіне байланысты белгіленеді. Осы 
параметрлердің негізінде және ұңғыма диаметрін ескере отырып, қажетті 
салмалы сораптарды қабылдай аламыз.  

ЭЦВ типті ұңғымалық сорап қондырғыларының негізгі кемшілігі - олар 
су температурасы 250 С-тен жоғары емес, тек 0,01% (массасы бойынша) 
механикалық қоспалар құрамымен су беруге ғана мүмкіндіктері бар. Егер 
қоспалар одан көбейетін болса, онда олардың жұмыс доңғалақтары тез 
желініп, істен шығады (1.53-сурет). 

  
 

1.53-сурет. ЭЦВ  сораптары  жұмыс бөлшектерінің абразивтік 
қажалып, істен шығу көріністері 

 

Осындай себептердің салдарынан жыл сайын Қазақстандағы сумен 
қамтамасыз ету объектілерінде қондырылған ЭЦВ сораптарының 40...50%-ы  
қатардан шығады, олардың ішінен 4-6 мың данасы жаңасымен 
ауыстырылады және шамамен сондай мөлшердегісі жөндеуден өтеді. 
«Ұңғыма-су көтеру қондырғысы» кешенінің  қызметін жақсарту жолдарының 
бірі болып жер асты суын көтерудің гидроциклондық технологиясын қолдану 
табылады. Ол базалық батырылған сораптарды абразивтік қажалудан 
сақтайды және сонымен қатар қызмет ету мерзімін бірнеше есе ұзартады. 
Олар гидроциклонды сораптар деп аталады. 

Гидроциклондық сораптар алғашқы рет Қазақ су шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу институтында ойлап табылды және зерттелді (А. И. 
Жанғарин, Ж. Қ. Қасымбеков). Олардың көпшілігі консолды (К) және 
салмалы сораптар (ЭЦВ) үшін жасалған. Жұмыс істеу принципі сораптардың 
сору жүйесінде су ішіндегі құм қиыршықтарды гидроциклон көмегімен ұстап 
қалуға негізделген.     Гидроциклон - іші қуыс цилиндр және конус тәріздес 
суды қатты айналысқа түсіретін  аппарат. Оның  цилиндр  бөлігіне  су 
тангенциалды түрде кіреді. Құмды судан ажырату қабілеті қоспа құрамының 
меншікті салмағының айырмашылығына байланысты өзгеріп отырады. 
Сондықтан құм қоспасы бар су гидроциклонда  қатты айналысқа түсуінің 
әсерінен екі фазаға – қатты және сұйыққа бөлінеді. Тазартылған су сорапқа  
сорылады да, бөлінген құм  эжектор көмегімен сыртқа шығарылады [28]. 

Осындай, ЭЦВ сорабына жасалған техникалық шешімнің сұлбалары 
1.54 және 1.55 - суреттерде көрсетілген. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.54-сурет. Гидроциклон және 

қойыртпақ тасымалдаушы 
құбырмен жабдықтанған ЭЦВ 
типтес сорап. 

 
 
 
1.55-сурет. Ұңғыманы құмнан 

тазарту үшін жасалған 
гидроциклондық ЭЦВ сорабы.  

1-сорап; 2 - гидроциклон; 3 - гидроэлеватор; 4 - ұңғыма; 5 - пакер; 6 - тіреуіш. 
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Бұл жерде, ұңғымадағы сорап агрегатын жұмысқа қосқан уақытта 
резеңкеден жасалған манжета-пакер Пу меншікті серпімділігінің әсерінен 
ұңғыманың Ск ішкі қабырғасы мен гидроциклон Гц арасындағы саңлауды 
жабады. Осылайша құдықтағы су сорапқа Нп тек гидроциклон арқылы 
сорылатын болады. Ондағы тазаланған су  гидроциклонның суағары арқылы 
ұңғыманың бос қуысына түседі және содан кейін сорап көмегімен   жоғарыға 
(тұтынушыға) беріледі. Гидроциклон ұшында жиналған   қойыртпақ  арнайы 
құбыр Тп арқылы гидроэлеваторға ГЭ сорылады 

Гидроциклон көмегімен ұңғымаларды (4) құм шөгінділерінен тазарту 
кезінде, ол каркастық тіреуішпен (6),қосымша гидравликалық саптамамен 
қамтылады. 

Бұл жағдайда жоғары арынды су саптамаға арнайы құбыр арқылы 
жүргізіледі. Ол жоғары жақтан гидроциклонның құм тесіктері арқылы 
жіберіледі, пакерлік құрылғының (5) герметикалығын сақтайды. 
Гидроциклонның цилиндрлі орталық бөлігінде жапырақшалы төрт тармақ 
орнатылады. Металдық каркас тіреуі, топыраққа тіреліп, гидроциклонды 
тазартатын құрылғының жұмыс кезіндегі жағдайын қамтамасыз етеді. 
Орнату үшін қосымша жүк көтергіш құрылғыны талап етпейді.  

Ұңғыманы тазартудың технологиялық үлгісі, суды құдықтан көтеру 
әдісінен аса өзгеше емес. Тек суретте көрсетілгендей, міндетті түрде 
гидроэлеваторға берілетін судың көлемін реттеу үшін ол жерде дросселдеу 
құрылғысы қарастырылуы керек. Қажетті гидроциклоннның негізгі 
параметрлерін келесі әдістемелік жолмен табамыз. Есептеудің негізгі 
мақсаты - құбыр бойында есептік су көлемін және ең жоғарғы (96-98%) 
тазалау денгейін қамтамасыз ете алатын гидроциклон параметрлерін 
анықтау. 

1. Гидроциклоннның  диаметрі 
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Егер кіре берістегі тесік төрт бұрышты болса, онда оның ауданы 
белгілі формула бойынша табылады 
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 -судың сұйықтығы,  =1,1.10-6  м2 
   h – ортадағы айналма орын биіктігі , h = (0,50 – 0,66) Lг ,мм       

ск  ,   - құм мен судың тығыздығы.              
  Екінші сатыдағы сорап станциясының тегеурінін анықтау. 
Бұл анықтау құбыр желісінің толық есептерін және су мұнарасының 

биіктігін белгілеп болғаннан соң жүргізіледі. Анықталған тегеурін мөлшері 
желіге немесе өндіріс орнына қажетті су тасымалдауларды қамтамасыз етуі 
керек[28].   

 Келесі екі жағдайды қарастырамыз: 
- Су станциядан желі басында орналасқан су мұнарасына беріледі (1.56 

– сурет); 
- Су станциядан желі соңында орналасқан су мұнарасына 

(контррезервуарға)   беріледі (1.57 – сурет). 
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1.56-сурет. Суды таза су қоймасынан желі басында орналасқан 
мұнарағаберу сұлбасы 

 
 Толық тегеурін: 

                 Н = hс + Нг + Нб + Нр + hн, м.                                        (1.41) 
      мұндағы, hс - сору құбырындағы тегеурін шығыны, м. 
Нг - су мұнарасы мен су қоймасындағы                                         

деңгейлер айырмасы, м. 
Нб - су мұнарасының резервуар табанынан бастап                              

санағандағы       биіктігі, м. 
Нр - резервуар (су қоймасының) биіктігі, м. 
hн - станциядан су мұнарасына дейінгі тегеурін шығыны, м. 
Мұндағы негізгі ерекшеліктер – тегеурін мәнін анықтаған кезде желі 

режимінің су тұтынудың ең жоғарғы және ең төменгі мәні қарастырылады. 
     Ең жоғарғы қажеттілігінде, судың біраз бөлігі сорап станциясынан 

беріледі де, қалған бөлігі су мұнарасынан келеді. Ал, ең төменгі қажеттілікке, 
су станциядан тікелей су мұнарасына барады. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.57 –сурет.  Екінші  сатыдағы сорап станциясының 
контррезервуармен бірлесе жұмыс істеу сұлбасы. 



95

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.56-сурет. Суды таза су қоймасынан желі басында орналасқан 
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1.57 –сурет.  Екінші  сатыдағы сорап станциясының 
контррезервуармен бірлесе жұмыс істеу сұлбасы. 

Өрт бола қалған жағдайда 2-ші сатыдағы сорап станциясы ең ауырлық      
түскен режимде жұмыс істейді. Оның толық су өнімділігі – су тұтынудың ең 
жоғарғы мәні мен өрт сөндіруге келетін су көлемдерінің қосындысына тең 
болуы қажет. 

Сонда, толық тегеурін: 
                 Н = Нсг + hс + hн + Нсв, м.                                               (1.42) 

Мұндағы, Нсг – статикалық тегеурін, м. Ол өрт болып жатқан жер 
деңгейі мен резервуардағы су деңгейінің айырмасын құрайды. 

hс, hн – сору және қысым құбырларындағы тегеурін шығындары, м. 
Нсв – өрт болған жердегі тегеурін қалдығы, м. 
Негізгі есептеулер өрт болудың ең қиын жағдайына және оның 

алыстығына байланысты жасалуы керек. Сорап станциясы жүйесіндегі 
шығындар қорының коэффициенттері – сору құбырында – 2,5 м, қысым 
құбырында – 5 м мөлшерінде қабылданады. Тегеурін қалдығы 10 метрден 
кем болмауы қажет. 

Егер, есептеу кезінде, өрт сөндіруге қажетті тегеурін жеткіліксіз болып 
табылса, онда қосымша өрт сөндіру сораптары қабылданады. Оның өнімділігі 
мен тегеуріні шаруашылық және өрт сөндіру жұмыстарын толық атқаруға 
мүмкіндік туғызуы керек. Өйткені, бұл жағдайда шаруашылық сораптары 
іске қосылмайды. Ал, егер шаруашылық сораптары керекті параметрлерді 
қамтамасыз етуге жарамды болса, онда арнайы өрт сөндіруге арналған 
сораптар қарастырылады[28]. 

 
Бақылау сұрақтары 

 
1. Қызмет ететін объектінің түріне байланысты сумен жабдықтау 

жүйелерін атаңыз 
2. Пайдаланатын табиғи көздерінің түріне байланысты сумен 

жабдықтау жүйелерін атаңыз 
3. Суды жеткізу тәсіліне байланысты сумен жабдықтау жүйелерін 

атаңыз 
4. Жер асты және жер үсті су көздерін атаңыз 
5. Жағалық су алу ғимараттарының құрылысы қандай? 
6. Жағалық ғимараттарды салу мен пайдалану кезіндегі 

ұсыныстарды атаңыз 
7. Арналық су алу ғимараттарын атаңыз 
8. Судың құбыр бойымен қалыптаспаған режимде ағуын анықтаңыз 
9. Жер үсті  суларын  алуға  арналған  ғимараттар 
10. Жер асты суларын  алуға  арналған  ғимараттар 
11. Су құбыры тораптарының конструкциясы 
12. Су жүйесі құбырларын жүргізу 
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№1 ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА 
ҰҢҒЫМА СҮЗГІЛЕРІН  ОРНАТУ 

 
1. ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ 
 

1.1. Ұңғымаға орнатылатын сүзгілердің түрлерін анықтау; 
1.2. Судың сүзгіден өту жылдамдығын (υ) анықтау; 

 
2. ЖҰМЫСҚА ТҮСІНІКТЕМЕ 
 

Өндірісте қолданылатын сүзгілердің түрлерін 1.1.2-тақырыптан 
қайталау. Сүзгіні түсірер алдында ұңғыманың тереңдігін бақылау.  Құм ұстау 
дәрежесін, судың сүзгіден өту жылдамдығын анықтау 

 
3. ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСҚА ТАПСЫРМА 

Әр түрлі жыныстарда судың сүзгіден өту жылдамдығын (υ) сүзгіштік 
коэффициенті қолдана отырып, эмпирикалық формуламен  анықтап, берілген 
кестеге толтыру 
 

1-кесте  
Судың сүзгіштік коэффициенті 

 
Жыныстар  К-судың сүзгіштік 

коэффициенті, 
м/тәулік 

Судың сүзгіден 
өту 
жылдамдығын 
(υ) 

Қиыршық тас 
Құм араласқан қиыршық тас 
Қиыршық тас араласқан ірі 
түйіршікті құм  
Ірі түйіршікті құм 
Орта түйіршікті құм 
Ұсақ түйіршікті құм 
Балшығы бар ұсақ түйіршікті құм 

200-100 
150-75 

 
100-60 
75-25 
25-10 
10-5 
5-1 

 

 
Білім алушы  әр түрлі жыныстарда судың сүзгіден өту жылдамдығын 

(υ) эмпирикалық формуламен  анықтап, берілген кестеге толтырып, 
тапсыруы қажет 
 
4. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
1. Каркасты-стерженьді сүзгінің орналасуы 
2. Құбыр бойымен ұзынша саңылаулар немесе жай  тесік жасалған 
сүзгілердің орналасуы 
3. Қиыршық  тасты сүзгілердің орналасуы 
4. Керамикалық сүзгілердің орналасуы 
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Білім алушы  әр түрлі жыныстарда судың сүзгіден өту жылдамдығын 
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№2 ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА 
СУ ЖҮЙЕСІ ҚҰБЫРЛАРЫН ЖҮРГІЗУ 

 
1. ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ 
 

Құбырларды салу жұмыстарының алдында оларды жүргізу бағытын 
анықтау 
 

2. ЖҰМЫСҚА ТҮСІНІКТЕМЕ 
 

Су жүйесі құбырын жүргізуді 1.4.3-тақырыптан қайталау. Құбырдың 
диаметрі мен материалына, салу терендігі мен жер қабатына, сонымен қатар 
жапсарды бекіту жұмыс жағдайларына байланысты қабылдайды. 

Құбырлардың жүргізілу тереңдігі олардағы судың қыста мұздамауын, 
жазда шамадан тыс қызып кетпеуін, сонымен қатар құбырларға сыртқы 
ауырпалықтардан (транспорттан және т.б.) зақым келмеуін қамтамасыз етуі 
қажет 

3. ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСҚА ТАПСЫРМА 
Су жүйесі құбырлары мен басқа жүйелер тораптарының бір-бірінен 
арақашықтығын төмендегі кестеге толтыру 
 

2-кесте  
Су жүйесі құбырлары мен басқа жүйелер тораптарының бір-

бірінен арақашықтығы 
№ Су жүйесі құбырлары мен тораптары Арақашықтығы 
1 Үйлердің іргетасына дейін  
2 Темір жол реальстеріне дейін  
3 Автомобиль жолдарының жиегіне дейін  
4 Байланыс тораптарына дейін  
5 Электржүйелерінде (35 кВт-тан аз 

болғанда) дейін 
 

6 Жылу жүйелеріне дейін  
7 Жасыл алқаптағы ағаш бағаналарына 

дейін 
 

8 Көше бағаналарына дейін  
9 Канализация құбырларына дейін  

Білім алушы  су жүйесі құбырлары мен басқа жүйелер тораптарының бір-
бірінен арақашықтығын кестеге толтырып, бақылау сұрақтарына жауап беру 
 
4. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
1. Су жүйесі құбырын қандай жағдайға байланысты қабылдайды? 
2. Су жүйесі құбырлары мен басқа жүйелер тораптарының бір-бірінен 

арақашықтығы қандай болуы қажет? 
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№3 ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА 
ҰЗЫНДЫҒЫ БОЙЫНША ҚҰБЫРДАҒЫ ҮЙКЕЛІС КЕДЕРГІНІҢ 

КОЭФФИЦИЕНТІН АНЫҚТАУ  
 

1. ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ 
 
1.Тәжірибе жолымен ұзындығы бойынша үйкеліс кедергісін анықтау. 
2.Дарси коэффициентін формулалар бойынша анықтау. 
3.Тәжірибе жүзінде òý анықталған мағыналы теория жүзіндегі 

анықталған ò  шамасымен салыстыру. 
 
2. ЖҰМЫСҚА ТҮСІНІКТЕМЕ 
 
Арынды құбырлардағы тұтқыр сұйықтардың қозғалысы кезіндегі 

ұзындығы бойынша өз энергия ысырабы Дарси-Веисбах формуласы арқылы 
анқталады. 

g
v

d
lhуз 2
*  

мұндағы,  -ұзындығыбойынша /Дарси- коэффициенті/ 
үйкеліскедергісініңкоэффициенті 

ld-құбырұзындығыжәнедиаметрі 
V –орташажылдамдық 
g- еркінүдеуі 
Құбырлардың диаметріне, кедір-бүдірлеріне, сұйықтардың 

тұтқырлығына және орташ ажылдамдығына байланысты коэффициенттер 
түрлері болады. 

Кедергікоэффициентінің - заңдылығынасүйенеотырып, кедергіні 4 
аймаққабөледі.Оныңбірі-ламинарлыққозғалыстәртібіндеболады. Ол 
Рейнольдсзаңдылығыныңтәртібіндешектеледі. 

Re<23206  =64/Re 
Қалған z 

аймақтурбуленттіқозғалымтәртібіндебайқалады.Біріншіаймақгидравликалық
тегісқұбырлар

г2,0Re
316,0

 , екіншісі-

тегісқұбырлараймағынанквадраттарғаауысукезінде
25.0

7

Re
6811,0 






 
d
K

мұндағы, К7 –кедір-бұдыркоэффициентініңэквиваленті. 
Үшіншіаймақ-құбырлардыңкедір-

бұдырлықгидравликалықаймағынемесеквадраттыкедергі. 

2
8
c
g
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2
8
c
g

  

 

3. ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСҚА ТАПСЫРМА 
 
1. Тәжірибе жұмыс бастар алдында,пьезометрде ауаның жоқтығын 

анықтау.(òý) 
2. П, П нүктедегі пьезометрлік арық көрсеткішін өлшеу. 
3. Шүмекті ашу арқылы,жұмыс барысында тұрақты сумен қамтамасыз ету. 
4. Су өтімінің көлемі арқылы есептеу  

см
t
WQтэ /; 3  

5. Құбырлардағы судың жылдамдығын анықтау. см
w
QV тэ /;  

6. Рейнольдс саны.
V
VdRe*  

7. Тәжірибе коэффициентін анықтау. 2
2

V
Hd

  , мұндағы 
e
ghd 2

  - тұрақты 

өлшем. 
8. Н-пьезометрлік көрсеткіштерінің айырмашылығы.Теориялық 

коэффициент мағынасы Ò формулалар арқылы анықталады.  
 

ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ 
1.Өлшегіш бактағы судың көлемі W , м3 
2.Тасу мерзімі t , c 
3.Өтім Q 
4.Орташа жылдамдық  V 
5.Рейнольдс саны Re 
6.Пьезометр көрсеткіші П1 
7.Үйкеліс коэффициенті 2 үйк. 
8.Пьезометр көрсеткіші П2 
9.Судың ысырабы  
10.Тәжірибелік коэффициентінің мағынасы -òý 
 
Тұрақты мөлшері: диаметр – d мм, Су температурасы t0  кинематикалық 

тұтқырлық коэффициенті Ve м2/с тұрақты а. 
 
4. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
 
1. Ұзындығы бойынша арық ысырабын қалай анықтайды? 
2. Қай кезде Дарси коэффициенті тек Рейнольдс санымен байланысты? 
3. Қай кезде Рейнольдс саны Дарси коэффициентіне баланысты емес. 
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№ 4 ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА 
ЖЕРГІЛІКТІ КЕДЕРГІ КОЭФФИЦИЕНТІН АНЫҚТАУ 

 
 

1. ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ 
 
Жергілікті кедергі коэффициентін анықтау 
 
 
2. ЖҰМЫСҚА ТҮСІНІКТЕМЕ 
Құбырлардың гидравликалық есептеу кезінде, гидравликалық 

кедергілерге жұмсалатын энергия ысырабын анықтау қажет. Бұл 
кедергілер,ұзындығы бойынша үйкеліс ысырабы және жергілікті кедергі 
ысырабынан құрылады. 

Құбырдағы жергілікті ысырап, құбыр бойында қосалқы бөлшектерді 
пайдалану кезінде пайда болады /бұрыш,сығылу т.б./. 

Бұл кедергілер сұйықтың қозғалу жылдамдығының векторлық 
шамасының немесе бағытының өзгеруінен пайда болады. 

Осы мерзімдеде қима бойынша жылдамдық үлестірілуі. Жергілікті 
кедергілердің ең негізгі құйынды аймақтардың пайда болуы.  

Тәжірибелік есептеуде, турбулентті қозғалыс кезінде, арын 
ысырабын,жылдамдық арынының қатынасы арқылы көрсетуге болады,яғни 
үйкелімті кинетикалық энергия мөлшерінде көрету.  

Егер ағынның жергілікті кедергіге дейінгі,немесе жергілікті кедергіден 
кейінгі жылдамдығында өзгерістер болса онда, арын ысырабын алдыңғы 
немесе кейінгі жылдамдық арқылы көрсетуге болады. 

Жергілікті кедергі коэффициенті Ренольдс санына,қосалқы бөлшектерге 
байланысты. 

Сұйықтардың жергілікті кедергілерді ағып өту күрделігіне байланысты, 
жергілікті кедергі коэффициентін бір сәттерде ғана теория жүзінде есептеуге 
болады.  

Көбінесе,арын ысырабының шамасын, тәжірибе жүзінде, Бернулли 
теңдеуін пайдаланып табады. 
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Жұмыссоңындаесептелгенжәнеанықтамадаберілгенкөрсеткіштердіңайыр
машылығынтүсіндіру.  

 
3. БАҚЫЛАУСҰРАҚТАРЫ: 
1.Несебептіжергіліктікедергілердеарынысырабыпайдаболады? 
2.Жергіліктікедергікоэффициентінқалайтабады? 
3.Жергіліктікедергілерысырабы,сұйықтардыңқозғалыстәртібінебайланы

стыма? 
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№ 4 ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА 
ЖЕРГІЛІКТІ КЕДЕРГІ КОЭФФИЦИЕНТІН АНЫҚТАУ 

 
 

1. ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ 
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немесе кейінгі жылдамдық арқылы көрсетуге болады. 

Жергілікті кедергі коэффициенті Ренольдс санына,қосалқы бөлшектерге 
байланысты. 

Сұйықтардың жергілікті кедергілерді ағып өту күрделігіне байланысты, 
жергілікті кедергі коэффициентін бір сәттерде ғана теория жүзінде есептеуге 
болады.  

Көбінесе,арын ысырабының шамасын, тәжірибе жүзінде, Бернулли 
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3. БАҚЫЛАУСҰРАҚТАРЫ: 
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2 КАНАЛИЗАЦИЯ  ЖҮЙЕЛЕРІ 
 

Кіріспе 
Білім алушы осы тарауда  канализация жүйелерін жобалауды және 

есептеуді, канализация жүйелері мен схемаларын, ластанған судың есептік 
шығындарын, тазалау әдістерін үйренеді.  

Канализация - сарқынды суларды жинауға, тасымалдауға, тазартуға 
және оны әкетуге арналған инженерлік желілер мен құрылыстар кешені. 
Яғни адамның  өміріндегі өте маңызды орын алатын жүйе болып 
табылатыны сөзсіз. Сондықтан білім алушылар өндірісте әр түрлі 
нысандардың көбеюіне байланысты ластанған суларды алып кету 
құрылыстарын жүргізуді, қолданылатын құрал-жабдықтарды білуі керек.  

 
 

2. 1. Ішкі канализация жүйелерін жобалаужәне есептеу 
 

Ішкі канализация дегеніміз елді мекеннен немесе өндіріс орнынан 
шыққан ластанған суды қабылдап, оны тазартып, үй сыртымен және ішімен 
немесе топтасқан үйлерден шыққан суды канализация жүйесіне 
тасымалдайтын инженерлік құрылымдар және ғимараттар жиынтығы. 

Ішкі канализация жүйелері лас суды тазалау және жинау әдістеріне 
қарай, ағын сипатына және міндетіне қарай, қызмет етуіне, тасымалдау 
әдісіне, желдету жүйелерінің орналасуына және арнайы жабдықтардың 
барына қарай жіктеледі. 

Лас суды тазалау және жинау әдістеріне қарай ағызбалы және 
шығарылмалы жүйелер болады[37]. 

Ағызбалы жүйе орталықтандырылған болуы мүмкін, егер оны 
үйлерінің су құбыры бар канализацияланған ауданға орнатса. Бұл жүйе лас 
суды қабылдауға, оны сумен араластырып үй сыртындағы елді мекеннің, 
ықшам ауданның, объектінің кварталаралық торабына дейін тасымалдауға 
арналған. 

Канализациясы жоқ аудандарда егер үйлер тек су құбырымен 
жабдықталса, канализация жүйесіне түсетін ластанған суды тазалауға 
арналған жергілікті қондырғылар қолданылады. 

Шығарылмалы жүйеде лас суды жергілікті жерде жинайды және оны 
транспортпен тазалау ғимараттарына әкетеді. Елді мекендердегі үйлердің су 
құбыры және канализациясы жоқ болса, онда ласты жинау үшін люфт - 
клозет немесе шұңқыр орнатады. 

Міндетіне және оның сипатына қарай тұрмыстық, өндірістік және 
жаңбыр жүйелері болады. 

Тұрмыстық жүйе шаруашылық - тұрмыстық ластанған суды әкетуге 
арналады. 

Өндірістік жүйе өндірістен шыққан ластанған суды әкетеді. Ондағы 
ластанған судың сапасы және құрамы әртүрлі болады, оларды 
араластырмаған дұрыс, сондықтан бірнеше канализация жүйелерін құрады. 
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2 КАНАЛИЗАЦИЯ  ЖҮЙЕЛЕРІ 
 

Кіріспе 
Білім алушы осы тарауда  канализация жүйелерін жобалауды және 
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Канализация - сарқынды суларды жинауға, тасымалдауға, тазартуға 
және оны әкетуге арналған инженерлік желілер мен құрылыстар кешені. 
Яғни адамның  өміріндегі өте маңызды орын алатын жүйе болып 
табылатыны сөзсіз. Сондықтан білім алушылар өндірісте әр түрлі 
нысандардың көбеюіне байланысты ластанған суларды алып кету 
құрылыстарын жүргізуді, қолданылатын құрал-жабдықтарды білуі керек.  

 
 

2. 1. Ішкі канализация жүйелерін жобалаужәне есептеу 
 

Ішкі канализация дегеніміз елді мекеннен немесе өндіріс орнынан 
шыққан ластанған суды қабылдап, оны тазартып, үй сыртымен және ішімен 
немесе топтасқан үйлерден шыққан суды канализация жүйесіне 
тасымалдайтын инженерлік құрылымдар және ғимараттар жиынтығы. 

Ішкі канализация жүйелері лас суды тазалау және жинау әдістеріне 
қарай, ағын сипатына және міндетіне қарай, қызмет етуіне, тасымалдау 
әдісіне, желдету жүйелерінің орналасуына және арнайы жабдықтардың 
барына қарай жіктеледі. 

Лас суды тазалау және жинау әдістеріне қарай ағызбалы және 
шығарылмалы жүйелер болады[37]. 

Ағызбалы жүйе орталықтандырылған болуы мүмкін, егер оны 
үйлерінің су құбыры бар канализацияланған ауданға орнатса. Бұл жүйе лас 
суды қабылдауға, оны сумен араластырып үй сыртындағы елді мекеннің, 
ықшам ауданның, объектінің кварталаралық торабына дейін тасымалдауға 
арналған. 

Канализациясы жоқ аудандарда егер үйлер тек су құбырымен 
жабдықталса, канализация жүйесіне түсетін ластанған суды тазалауға 
арналған жергілікті қондырғылар қолданылады. 

Шығарылмалы жүйеде лас суды жергілікті жерде жинайды және оны 
транспортпен тазалау ғимараттарына әкетеді. Елді мекендердегі үйлердің су 
құбыры және канализациясы жоқ болса, онда ласты жинау үшін люфт - 
клозет немесе шұңқыр орнатады. 

Міндетіне және оның сипатына қарай тұрмыстық, өндірістік және 
жаңбыр жүйелері болады. 

Тұрмыстық жүйе шаруашылық - тұрмыстық ластанған суды әкетуге 
арналады. 

Өндірістік жүйе өндірістен шыққан ластанған суды әкетеді. Ондағы 
ластанған судың сапасы және құрамы әртүрлі болады, оларды 
араластырмаған дұрыс, сондықтан бірнеше канализация жүйелерін құрады. 

Жаңбыр жүйесі - жаңбыр және шатырдан аққан еріген суларды әкетеді. 
Атқаратын қызметіне қарай жүйелер біріккен және бөлінген болады. 
Ішкі канализацияның біріккен жүйелері шаруашылық - тұрмыстық, 

өндірістік және кейбір жағдайда жаңбыр суларын жинап үй сыртына әкетуге 
арналған. Егер тұрмыстық және өндірістік суды біріктіріп тазалауға мүмкін 
болса және оларды сыртқы торапқа тасымалдауға жағдай жасалса осы жүйені 
қолдануға болады. Егер ластанған суды ластану құрамына байланысты 
сыртқы канализация торабына тастауға рұқсат етілмесе бөлінген жүйелерді 
қолдануға болады. Мысалы, егер сыртқы канализация торабына әсерін 
(бұзылу, бітеліп, т.б.) тигізетін агрессивті немесе жоғары концентрациялы 
(сілтілі немесе қышқыл) ластанған суларды әкету керек болса. Бұл жағдайда 
бөлінген тораптардағы ластанған суды алдын-ала тазалауға, нейтралдауға 
арналған ғимараттар (сепарация, орталау, зарарсыздандыру) қолданады[37]. 

Лас суды тасымалдау тәсіліне қарай жүйелер құбырлы және науалы 
болады. 

Құбырлы жүйе бір тік құбырлы және екі тік құбырлы болады, соңғысы 
көпқабатты үйлерде қолданылады. 

Науалы жүйеде ластаған суларды ашық науалармен және каналдармен 
тасымалдауға болады. Олардың беті алымбалы қалқандармен жабылған, егер 
өндіріс суларындағы ластар құбырды бітеп қалатын болса осы жүйені 
қолданады. 

Желдету жүйесінің орналасуына қарай ішкі канализация жүйелері 
желдетуі бар және желдетусіз тік құбырлы болады, соңғысы бір немесе екі 
қабатты үйлерде, жергілікті канализация құрғанда қолданады. Бірнеше 
желдеткіш тік құбырларды құрғанда оларды бір желдеткіш шахтаға немесе 
бір жалпы тартып алатын желдеткіш құбырға біріктіреді. 

Арнайы жабдықтарының барына қарай жүйелер жәй, арнайы 
жабдықсыз және арнайы жабдықталған болып бөлінеді. Арнайы жабдықтарға 
ластанған суды сыртқы канализация торабына тастау үшін көтеруге немесе 
алдын-ала тазалауға арналған жергілікті қондырғылар жатады. 

Ішкі канализация жүйесін жобалағанда және таңдағанда оның 
атқаратын міндетіне және жобаланған жүйе сапасы жағынан қандай 
ластанған суға арналғандығына ерекше көңіл бөлінеді. 

Ас үйдегі жуғыштан, қол жуғыштан, душтан, ваннадан, унитаздан, 
писсуардан т.б. қабылдағыштардан шыққан шаруашылық - тұрмыстық 
сулардың құрамы органикалық және минералдық ластағыштардан тұрады: 
сабын, май, тамақ қалдықтары, қағаз, қоқсық, фекалдар және т.б.; ластанған 
судың температурасы 5-тен 40°С-қа дейін және одан да жоғары болуы 
мүмкін. 

Өндіріс суларындағы ластағыштардың сапасы және құрамы біртекті 
емес: аз концентрациялы ластану (еден, жабдықтар, кұралдар жуудан, 
машиналарды және жабдықтарды суытудан түскен) - бұлар шартты таза 
сулар; жоғары концентрациялы ластану органикалық, минералдық және 
химиялық сияқты, олар өндірістің әртүрлі технологиялық процестерінен 
түскен қалдықтар.  
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Канализация жүйелерінің негізгі элементтері жəне олардың атқаратын 
міндеттері 

Ішкі канализация жүйесі келесі элементтерден тұрады (2.1 - суретке 
қараңыз): 

1. Ластанған су қабылдағыштарға, санитарлы-гигиеналық жағдайға 
және шаруашылық - тұрмыстық қажеттілікке арналған санитарлық құралдар, 
сонымен қатар өндіріс қалдықтарын қабылдайтын қондырғылар жатады.  

Ластанған суды әкететін құбырда пайда болатын газ адамдар жүрген 
жерге шығып кетпес үшін тұрмыстық және өндірістік үйлердің барлық 
санитарлық құралдары (жуғыштар, раковиналар, қол жуғыштар, ванналар, 
душтық поддондар, унитаздар, биделер, писсуарлар, траптар) және өндіріс 
суларының қабылдағыштары (шұңқырлар, траптар, сыйымдылықтар және 
т.б.) гидравликалық жаппалармен жабдықталған. 

2. Канализациялық тораптар, олар көлденең және тік орналасқан 
құбырлардан (әкетуші және жинақтаушы құбырлардан, коллекторлардан, тік 
құбырлардан, ауданаралық және квартал аралық құбырлардан) және 
біріктіргіш элементтерден (фасондық бөлшектерден) немесе науалардан 
жиналған. 

Канализациялық тораптар бітеліп қалған жағдайда тазартатын 
(ревизиялар, тазартқыштар) және желдеткіш жүйесінің қондырғыларымен 
жабдықталған. 

3. Жергілікті қондырғылар және ғимараттар ластанған суды 
көтеруге, алдын-ала өңдеуге және тазалауға арналған. Ластанған суды өз 
ағысымен үй сыртына әкете алмаған жағдайда сыртқы канализация торабына 
немесе жергілікті тазалау ғимараттарына суды сорғышпен көтереді немесе 
пневматикалық қондырғылар қолданады. 

Сыртқы канализация тораптарын бітелуден және бұзылудан сақтау 
үшін ластанған суды алдын-ала өңдейтін қондырғылар және ғимараттар 
қолданады: керегелер, лай тұндырғыштар, май ұстағыштар, мұнай-май 
ұстағыштар, орталағыштар, нейтрализаторлар және т.б[37]. 
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Канализация жүйелерінің негізгі элементтері жəне олардың атқаратын 
міндеттері 

Ішкі канализация жүйесі келесі элементтерден тұрады (2.1 - суретке 
қараңыз): 

1. Ластанған су қабылдағыштарға, санитарлы-гигиеналық жағдайға 
және шаруашылық - тұрмыстық қажеттілікке арналған санитарлық құралдар, 
сонымен қатар өндіріс қалдықтарын қабылдайтын қондырғылар жатады.  

Ластанған суды әкететін құбырда пайда болатын газ адамдар жүрген 
жерге шығып кетпес үшін тұрмыстық және өндірістік үйлердің барлық 
санитарлық құралдары (жуғыштар, раковиналар, қол жуғыштар, ванналар, 
душтық поддондар, унитаздар, биделер, писсуарлар, траптар) және өндіріс 
суларының қабылдағыштары (шұңқырлар, траптар, сыйымдылықтар және 
т.б.) гидравликалық жаппалармен жабдықталған. 

2. Канализациялық тораптар, олар көлденең және тік орналасқан 
құбырлардан (әкетуші және жинақтаушы құбырлардан, коллекторлардан, тік 
құбырлардан, ауданаралық және квартал аралық құбырлардан) және 
біріктіргіш элементтерден (фасондық бөлшектерден) немесе науалардан 
жиналған. 

Канализациялық тораптар бітеліп қалған жағдайда тазартатын 
(ревизиялар, тазартқыштар) және желдеткіш жүйесінің қондырғыларымен 
жабдықталған. 

3. Жергілікті қондырғылар және ғимараттар ластанған суды 
көтеруге, алдын-ала өңдеуге және тазалауға арналған. Ластанған суды өз 
ағысымен үй сыртына әкете алмаған жағдайда сыртқы канализация торабына 
немесе жергілікті тазалау ғимараттарына суды сорғышпен көтереді немесе 
пневматикалық қондырғылар қолданады. 

Сыртқы канализация тораптарын бітелуден және бұзылудан сақтау 
үшін ластанған суды алдын-ала өңдейтін қондырғылар және ғимараттар 
қолданады: керегелер, лай тұндырғыштар, май ұстағыштар, мұнай-май 
ұстағыштар, орталағыштар, нейтрализаторлар және т.б[37]. 

 
 

2.1 - сурет. Тұрғын үйдің ішкі канализация жүйесі 
1 - канализацияны шығару, 2 - магистралды құбыр (желі), 3 - тік құбыр 

(стояк), 4 - ревизия, 5 - желдету құбыры, 6 - әкету құбыры, 7 - санитарлы- 
техникалық құралдар (приборлар) 

2.1 - суреттегі ішкі канализация схемасы және оның элементтері 
бойынша ішкі канализация торабы үй сыртындағы шығарудың аяғында 
орналасқан құдықпен бітеді, ол кварталаралық немесе ауданаралық 
канализация торабының ғимараты болып саналады. 
Үйдің канализациялық тораптарының материалдары 

Құбырлар. Ішкі канализацияны орнатуға шойын, асбестцементті, 
пластмассалы, бетон, темірбетон және әйнек құбырлар қолданады. 

Шойын құбырлар МЕСТ 6942.1-80 бойынша бір қонышты, ішкі 
диаметрі 50, 100, 150 мм, ұзындығы 500-ден 2100 мм-ге дейін, іші тотықпауы 
үшін мұнай битумымен майланып шығарылады. 

Канализациялық шойын құбырлар арынсыз жұмысқа арналған, 
сондықтан сумен жабдықтаудағы шойын құбырдан айырмашылығы - олар 
0,1 МПа қысымға шыдайтын жұқа қабатты болады. Құбырлар бір-бірімен 
қоныш немесе фасондық бөлшектер арқылы жалғанады, жапсарлы 
қосылыстағы қоныштың қуыстарын смола жағылған жіп арқанмен, 
асбестцементті немесе асфальтті желіммен толтырады. Қонышты жапсарда 
бітеуді тездету үшін резиналы нығыздағыш сақина, тез қататын және 
керілетін қасиеті бар цемент немесе каолин қосылған еріген күкірт қоспасын 
қолданады. Қонышты шойын құбырларды жалғағанда қоныштарын судың 
ағысына қарама-қарсы орналастыру керек. Жалғағыш шойын қонышты 
фасонды бөлшектер МЕСТ 6942.1-80, 6942.30-80 бойынша шығарылады, 
диаметрлері құбырдікіндей болады[37]. 
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Жалғағыш бөлшектерге ревизиялар, бұрышы 90° ұзартылған 
бұрмалар, бұрышы 110°, 120°, 135° бұрмалар, игектер (бұрышы 90°), шолақ 
құбырлар, түзу және қисық үштіктер, түзу және қисық крестовиналар 
(төрттіктер), муфталар және т.б. жатады. 

Пластмассалы канализациялық құбырлар және жоғарғы тығыздықты 
полиэтилен фасонды бөлшектер МЕСТ 18599-83 және 
пластификацияланбаған поливинилхлорид (винипласт) МЕСТ 22689.0-77-
22689.20-77 бойынша шығарылады. Пластмассалы құбырлар агрессивті 
сұйықтар (қышқыл, сілті) әсеріне өте төзімді, олардың салмағы жеңіл және 
гидравликалық кедергілердің аздығына байланысты өткізу қабілеттілігі 
жоғары. Поливинилхлорид құбырлары (ПВХ) 50, 80, 100, 150 мм-лік 
диаметрде, ал жоғарғы тығыздықты полиэтилен (ПВП) құбырлары 50, 63, 75, 
90, 110, 125,140 мм-лік диаметрде шығарылады. Пластмасса құбырларын 
тұрмыстық және өндірістік канализацияларда температурасы 40°С аспайтын 
ластанған суларды тасымалдауға көп қолданады. 

Пластмасса құбырларын жинақтағанда оларды әр түрлі әдістермен 
жалғайды: 230 - 260°С-да дәнекерлейді, күшті еріткіші бар кілей арқылы, 
сақина тәрізді нығыздағышы бар алынбалы қонышты қосылыс арқылы. 
Қоныштың ішкі бетіндегі қуысқа қойылған резиналы сақина қонышпен 
құбырдың тегіс жағының сенімді жалғануын қамтамасыз етеді. Бұндай 
жалғау өте қарапайым және сенімді, жинақтау жұмысында ыңғайлы. 
Пластмассалы құбырлардың фасондық жалғағыш бөлшектерінің 
номенклатурасы шойын фасондық бөлшектерінің номенклатурасына ұқсас. 

Асбестцементті арынсыз құбырлар (МЕСТ 31416-2009) диаметрлері 
100-400 мм, ұзындықтары 2950-3950 мм, өндіріс канализациясының ішкі 
тораптарына және аулалық тораптарға қолданылады, егер олар механикалық 
қауіптен сақталған болса. Асбестцементті құбырлар резиналы сакина 
нығыздағышы бар асбестцементті муфта немесе шойын құбырлар сияқты 
қонышты бітеуі бар шойын фасонды бөлшектер арқылы жалғанады. 

Керамикалық құбырлар (МЕСТ 286-82) ішкі қабаты глазурланған 
қонышты, диаметрі 150-600 мм, ұзындығы 800-1200 мм. Диаметрлері 50-200 
мм-лік қышқылға төзімді керамикалық құбырларды агрессивті ластанған 
суды тасымалдауға, ал керамикалық қонышты құбырларды аулалық 
канализациялық тораптарға, сонымен қатар өндірістің канализация 
тораптарын астыртын жатқызуға қолданады[37]. 

Керамикалық құбырларды жалғағанда қонышқа кіріп тұратын 
құбырдың тегіс жағын майланған арқанмен және цемент қоспасымен немесе 
асфальтты желіммен бітейді, егер ластанған суда желімді жұмсартатын 
немесе ерітетін заттар болмаса және егер судың температурасы 50°С-дан 
аспайтын болса. 

Агрессивті ағындарға және өндіріс канализациясының технологиялық 
құбырларына МЕСТ 8894-80*Е бойынша шығарылатын әйнек құбырлар 
қолданады. 

Бетон және темірбетон құбырлары МЕСТ 64820-79 бойынша 
канализация жүйелерінде пайдалануға шығарылады, олар арынсыз тегіс 
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Жалғағыш бөлшектерге ревизиялар, бұрышы 90° ұзартылған 
бұрмалар, бұрышы 110°, 120°, 135° бұрмалар, игектер (бұрышы 90°), шолақ 
құбырлар, түзу және қисық үштіктер, түзу және қисық крестовиналар 
(төрттіктер), муфталар және т.б. жатады. 

Пластмассалы канализациялық құбырлар және жоғарғы тығыздықты 
полиэтилен фасонды бөлшектер МЕСТ 18599-83 және 
пластификацияланбаған поливинилхлорид (винипласт) МЕСТ 22689.0-77-
22689.20-77 бойынша шығарылады. Пластмассалы құбырлар агрессивті 
сұйықтар (қышқыл, сілті) әсеріне өте төзімді, олардың салмағы жеңіл және 
гидравликалық кедергілердің аздығына байланысты өткізу қабілеттілігі 
жоғары. Поливинилхлорид құбырлары (ПВХ) 50, 80, 100, 150 мм-лік 
диаметрде, ал жоғарғы тығыздықты полиэтилен (ПВП) құбырлары 50, 63, 75, 
90, 110, 125,140 мм-лік диаметрде шығарылады. Пластмасса құбырларын 
тұрмыстық және өндірістік канализацияларда температурасы 40°С аспайтын 
ластанған суларды тасымалдауға көп қолданады. 

Пластмасса құбырларын жинақтағанда оларды әр түрлі әдістермен 
жалғайды: 230 - 260°С-да дәнекерлейді, күшті еріткіші бар кілей арқылы, 
сақина тәрізді нығыздағышы бар алынбалы қонышты қосылыс арқылы. 
Қоныштың ішкі бетіндегі қуысқа қойылған резиналы сақина қонышпен 
құбырдың тегіс жағының сенімді жалғануын қамтамасыз етеді. Бұндай 
жалғау өте қарапайым және сенімді, жинақтау жұмысында ыңғайлы. 
Пластмассалы құбырлардың фасондық жалғағыш бөлшектерінің 
номенклатурасы шойын фасондық бөлшектерінің номенклатурасына ұқсас. 

Асбестцементті арынсыз құбырлар (МЕСТ 31416-2009) диаметрлері 
100-400 мм, ұзындықтары 2950-3950 мм, өндіріс канализациясының ішкі 
тораптарына және аулалық тораптарға қолданылады, егер олар механикалық 
қауіптен сақталған болса. Асбестцементті құбырлар резиналы сакина 
нығыздағышы бар асбестцементті муфта немесе шойын құбырлар сияқты 
қонышты бітеуі бар шойын фасонды бөлшектер арқылы жалғанады. 

Керамикалық құбырлар (МЕСТ 286-82) ішкі қабаты глазурланған 
қонышты, диаметрі 150-600 мм, ұзындығы 800-1200 мм. Диаметрлері 50-200 
мм-лік қышқылға төзімді керамикалық құбырларды агрессивті ластанған 
суды тасымалдауға, ал керамикалық қонышты құбырларды аулалық 
канализациялық тораптарға, сонымен қатар өндірістің канализация 
тораптарын астыртын жатқызуға қолданады[37]. 

Керамикалық құбырларды жалғағанда қонышқа кіріп тұратын 
құбырдың тегіс жағын майланған арқанмен және цемент қоспасымен немесе 
асфальтты желіммен бітейді, егер ластанған суда желімді жұмсартатын 
немесе ерітетін заттар болмаса және егер судың температурасы 50°С-дан 
аспайтын болса. 

Агрессивті ағындарға және өндіріс канализациясының технологиялық 
құбырларына МЕСТ 8894-80*Е бойынша шығарылатын әйнек құбырлар 
қолданады. 

Бетон және темірбетон құбырлары МЕСТ 64820-79 бойынша 
канализация жүйелерінде пайдалануға шығарылады, олар арынсыз тегіс 

қонышты, диаметрлері 150 мм және одан да жоғары, ұзындығы 1000 мм 
болады. Құбырлар резиналы сақина нығыздағышпен муфта арқылы, ал 
қонышты қосылыстар цементті қоспа нығыздағыш арқылы жалғанады. 
Өндірістің сыртқы канализация тораптарын құрастырғанда бетон және 
темірбетон құбырларын кеңінен пайдаланады[37]. 

 
2.1.1.Ішкі канализацияны жобалаудың негіздері 

 
Біріккен немесе бөлінген канализация жүйесін таңдау үшін СНиП-тан 

және технологиялық жобадан немесе лабораториялық анализдер 
қорытындысынан лас судың мөлшерін және сапасын жобалап анықтайды. 
Алдымен өндірістік ластанған суды алдын-ала тазартатын жергілікті 
қондырғыларды жобалаудың және одан бағалы заттарды шығарып алудың 
мәнісінің бар-жоқтығын шешеді. Ластанған суды бірден қалалық 
канализация торабына тастауға болмайды, өйткені ол торапты зақымдауы 
немесе қаланың тазалау ғимараттарының технологиялық режимін бұзуы 
мүмкін, сондықтан өндірістік ластанған суды алдын-ала өңдеудің 
қажеттілігін анықтайды. Берілген мағлұматтарға байланысты қандай нақты 
қондырғылар жобалануы керектігін шешеді: нейтрализаторлар, 
орталатқыштар, керегелер, қоқсық және май ұстағыштар, тұндырғыштар, 
мұнай-май ұстағыштар, жылу ұстағыштар және т.б. (мысалы: қоғамдық 
тамақтану орындарында - ет, балық өңдегенде - майды; жеміс жуғанда – лас 
суды ұстауға; автокөлік мекемелерінде - майды, бензинді, лас суды; құрылыс 
индустрия зауыттарында - цементті, майды және т.б.; коммуналдық 
мекемелерде - тасталған жылуды ұстауға) [37]. 

Сәулеттік шешімдерге және технологиялық жобалық материалдарға 
сүйене отырып ластанған су қабылдағыштардың орналасу орындарын 
белгілейді. Тік құбырлардың санын азайту үшін және әкететін құбырларды 
қысқарту үшін қабылдағыштарды біріктіріп жобалайды және үйдің 
қабаттарында бір-бірінің астына орналастырған жөн. 

Ластанған суды тасымалдау үшін үйге канализация тораптарын 
құрастырады: біртекті-құбырдан, науадан немесе құбырлы және науалы 
бөлінген учаскесі бар-әртекті. 

Канализациялық құбырлы тораптар тікелей, қиылысқан, бөлінген 
және біріккен болады. 

Тікелей тораптар әкететін құбырлардан және канализациялық тік 
құбырлардан тұрады, оның әр қайсысының далалық канализация торабына 
тастайтын өз шығарулары бар. 

Қиылысқан тораптарда бір жалпы шығаруға бірнеше тік құбырлар 
біріктірілген. 

Бөлінген тораптарда шаруашылық - тұрмыстық суды бөлек және 
өндірістік ластанған суды бөлек әкетеді. 

Егер шаруашылық - тұрмыстық және өндірістік суларды сапасына 
қарай біріктіріп тазалауға мүмкін болса, онда біріккен канализациялық 
тораптарды қолданады. 
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Ішкі канализация тораптарын жобалағанда қабаттар жобасында 1:100 
немесе 1:200 масштабта ластанған суды қабылдағыштардың, әкететін 
құбырлардың, тік құбырлардың орналасу орындарын көрсетеді. Жертөленің 
жоспарында барлық канализациялық тік құбырлар және жинағыш құбырлар, 
ауланың канализациялық тораптарының бақылау құдықтарына дейінгі 
шығарулар көрсетіледі. Сонымен қатар жоспарда тазартқыштардың, 
ревизиялардың, жертөлелердің (подвалда) орналасқан орны көрсетіледі. 

Канализация тораптарының барлық элементтерін қабаттардың 
жоспарында көрсету мүмкін емес, сондықтан ең алыс орналасқан тік 
құбырдың және шығарудың аксонометриялық схемасын немесе кескінін 
жасайды, онда айнала әр жазықтықта орналасқан басқа тік құбырларды 
көрсетеді. Барлық көлденең құбырларды, олардың әр учаске соңындағы 
белгілерін, ылдилығын және диаметрін көрсетуге ерекше көңіл бөледі. 

Әкеткіш құбырларға ластанған су қабылдағышы бар гидрожаппалар 
жалғайды. Әкететін құбырлардың диаметрін, қабылдағыштардың 
шығаруларының диаметрлеріне байланысты шамамен 50 немесе 100 мм 
қабылдайды. Әкететін құбырларды тік құбырға қарай бір шағын ылдилықпен 
жатқызады және оған үштік арқылы жалғайды. Бір қабаттағы әр пәтерде 
орналасқан санитарлық құрал - жабдықтарды бір әкететін құбырға жалғауға 
болмайды. Әкететін құбырларды еден астына жатқызады. Өндіріс 
орындарында құбырларды беті алынбалы плиталармен жабылған каналдарға 
жатқызуға болады. Тұрмыстық және өндірістік канализацияның әкететін 
құбырларында бітелуден сақтайтын учаске басындағы бұрылыстарда, судың 
жүру бағыты өзгеретін жерлерде тазалау қондырғылары немесе ревизиялар 
қарастырылуы керек. Көлденең учаскелерде таратқыштар және ревизиялар 
орналасады. Төбенің астында орналасқан құбырларға ревизия орнына люкке 
немесе жоғарғы қабаттың еденіне ашық жұмысқа ыңғайлы жерге 
шыгарылған тазартқыштар орнатады. 

Егер тасымалданатын ластанған су атмосфераға зиянды газдарды және 
бұларды бөліп шығармаса науалық канализация торабын құрады. Науалар 
бетоннан, кірпіштен, керамикадан ені 20 см-ден кем емес пластмассадан 
шығарылады. 

Науалардың өлшемдерін және ылдилықтарын ағыстың өзін-өзі тазарту 
жылдамдығына және толу дәрежесіне байланысты алынады. Науаның енін 
гидравликалық есеппен және конструктивті ойлаумен анықтайды. 

Өндірістің ішкі әкететін құбырларымен нейтралды суларды 
тасымалдағанда бұрылыстарда, ылдилық және құбырлардың диаметрлері 
өзгерген жерлерде, тармақтарда бақылау құдықтарын орнатуға болады. 
Тұрмыстық канализация тораптарының үй подвалдарында бақылау 
құдықтарын орнатуға рұқсат етілмейді. 

Үйдің подвалын су баспас үшін ондағы аулалық құдықтардың 
люктарының деңгейінен төмен орналасқан қабылдағыштардан шыққан 
ластанған суды канализациялағанда ерекше талаптар қойылады. 

Қабылдағыштан ластанған суды әкететін құбырды жеке шығаруға 
жалғайды, ол жертөледегі құбырда орналасқан датчиктің импульсі арқылы 
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Ішкі канализация тораптарын жобалағанда қабаттар жобасында 1:100 
немесе 1:200 масштабта ластанған суды қабылдағыштардың, әкететін 
құбырлардың, тік құбырлардың орналасу орындарын көрсетеді. Жертөленің 
жоспарында барлық канализациялық тік құбырлар және жинағыш құбырлар, 
ауланың канализациялық тораптарының бақылау құдықтарына дейінгі 
шығарулар көрсетіледі. Сонымен қатар жоспарда тазартқыштардың, 
ревизиялардың, жертөлелердің (подвалда) орналасқан орны көрсетіледі. 

Канализация тораптарының барлық элементтерін қабаттардың 
жоспарында көрсету мүмкін емес, сондықтан ең алыс орналасқан тік 
құбырдың және шығарудың аксонометриялық схемасын немесе кескінін 
жасайды, онда айнала әр жазықтықта орналасқан басқа тік құбырларды 
көрсетеді. Барлық көлденең құбырларды, олардың әр учаске соңындағы 
белгілерін, ылдилығын және диаметрін көрсетуге ерекше көңіл бөледі. 

Әкеткіш құбырларға ластанған су қабылдағышы бар гидрожаппалар 
жалғайды. Әкететін құбырлардың диаметрін, қабылдағыштардың 
шығаруларының диаметрлеріне байланысты шамамен 50 немесе 100 мм 
қабылдайды. Әкететін құбырларды тік құбырға қарай бір шағын ылдилықпен 
жатқызады және оған үштік арқылы жалғайды. Бір қабаттағы әр пәтерде 
орналасқан санитарлық құрал - жабдықтарды бір әкететін құбырға жалғауға 
болмайды. Әкететін құбырларды еден астына жатқызады. Өндіріс 
орындарында құбырларды беті алынбалы плиталармен жабылған каналдарға 
жатқызуға болады. Тұрмыстық және өндірістік канализацияның әкететін 
құбырларында бітелуден сақтайтын учаске басындағы бұрылыстарда, судың 
жүру бағыты өзгеретін жерлерде тазалау қондырғылары немесе ревизиялар 
қарастырылуы керек. Көлденең учаскелерде таратқыштар және ревизиялар 
орналасады. Төбенің астында орналасқан құбырларға ревизия орнына люкке 
немесе жоғарғы қабаттың еденіне ашық жұмысқа ыңғайлы жерге 
шыгарылған тазартқыштар орнатады. 

Егер тасымалданатын ластанған су атмосфераға зиянды газдарды және 
бұларды бөліп шығармаса науалық канализация торабын құрады. Науалар 
бетоннан, кірпіштен, керамикадан ені 20 см-ден кем емес пластмассадан 
шығарылады. 

Науалардың өлшемдерін және ылдилықтарын ағыстың өзін-өзі тазарту 
жылдамдығына және толу дәрежесіне байланысты алынады. Науаның енін 
гидравликалық есеппен және конструктивті ойлаумен анықтайды. 

Өндірістің ішкі әкететін құбырларымен нейтралды суларды 
тасымалдағанда бұрылыстарда, ылдилық және құбырлардың диаметрлері 
өзгерген жерлерде, тармақтарда бақылау құдықтарын орнатуға болады. 
Тұрмыстық канализация тораптарының үй подвалдарында бақылау 
құдықтарын орнатуға рұқсат етілмейді. 

Үйдің подвалын су баспас үшін ондағы аулалық құдықтардың 
люктарының деңгейінен төмен орналасқан қабылдағыштардан шыққан 
ластанған суды канализациялағанда ерекше талаптар қойылады. 

Қабылдағыштан ластанған суды әкететін құбырды жеке шығаруға 
жалғайды, ол жертөледегі құбырда орналасқан датчиктің импульсі арқылы 

автоматты басқарылатын электрленген өткізгіш жаппамен жабдықталған. 
Сонымен қатар автоматтандырылған диспетчер пункітіне немесе кезекшілер 
отыратын жерге авариялық жарықпен немесе дыбыспен сигнал беруді 
қарастыруы керек. 

Үйлерде құбырларды жатқызуда СНиП 2.04.01-85-тің арнайы 
талаптары қойылады. Құбырларды жатқызу подвалда, техникалық 
қабаттарда, монтаждық коридорларда, шахталарда, санитарлы-техникалық 
кабиналарда, қосымша және қосалқы бөлмелерде, цехтарда, астыртын 
жерлерде ашық түрде және блоктарда, панельдерде, жүйектерде, каналдарда, 
құрылыс конструкцияларында жабық түрде жүргізіледі. Тұрғын және 
қоғамдық үйлерде асханаларда, қоймаларда т.б. жерлерде жабдықтар үстіне 
ілінетін құбырларды жатқызуға болмайды[37]. 

Үйлерді әрлеуге ерекше талаптар қойылса, ілінетін канализация 
құбырларын қаптайды, бекітілген қораптар және төбелер орнатады. Судың 
өздігімен ағу режимін қамтамасыз етуде керекті ылдилықты сақтау үшін 
қабат арасы жабындағы әкету құбырларының ұзындығын 10 м-ден көп 
алмаған дұрыс. 

Тік құбырлар барлық қабаттардан әкететін құбыр арқылы жиналған 
ластанған суды үйдің астыңғы бөлігіне тасымалдауға арналған. Оларды 
қабылдағыштардың ең көп орналасқан жеріне орнатады. Тік құбырлар 
диаметрі қосылған қабылдағыштар санынан, шығарудың тесігінің ең үлкен 
диаметрінен кем болмайтын құбырлардан жиналған болуы керек. Тік 
құбырларды монтажды шахталарда, кабиналарда, блоктарда, қабырға және 
бөлме арасындағы қабырға бұрышына жақын орналастырады. 

Тік құбырларды бітелуден сақтау үшін екі қабаттан кейін үшінші 
қабатта еденнен 1 м биіктікте, сонымен қатар ең жоғарғы қабатта шығып 
тұратын құбыр астына және жертөледе міндетті түрде ревизиялар орнатады. 
Тік құбырларды жинағыш құбырларға және шығаруларға жалғауды 135°-ті 
әкету немесе 90°-ты ұзартылған әкету арқылы жүргізеді, сұйықтың жайымен 
тік ағыстан көлденең ағысқа өтуімен жүреді. 

Канализациялық торапты желдету үшін тік құбырдың жоғарғы жағын 
желдетуге қолданады, ол үйдің пайдаланбайтын шатырынан 0,3 - 0,5 м, ал 
пайдаланатын шатырдан 3 м шығып тұрады. Ол диаметрі тік құбырдың 
диаметрінен кем болмайтын шойын, асбестцементті, пластмассалы 
құбырлардан жасалуы мүмкін. Үйдің жабынының бүлінген жерін азайту 
үшін барлық тік құбырларды секциялық топқа біріктіреді. 

Шығарулар лас суды тік құбырлардан үй сыртындағы аулалық 
канализация торабына әкетеді. Бірнеше тік құбырларды және шығаруларды 
жинақтап тұратын жинағыш көлденең канализациялық құбырларды 
техникалық қабаттарда, жертөледе каналдарға (өтпейтін, жартылай өтетін 
немесе өтетін) орналастырады. 

Шығарулар санын жинағыш көлденең құбырлардың ең аз ұзындығын 
және тазартудың ең аз вариантын таңдап, тік құбырлардың орналасуын 
ескере отырып анықтайды. Үйге барлық тік құбырлар қосылған бір бүйірлік 
шығару орнатқан дұрыс емес, өйткені пайдалануға бұндай жинағыш құбыр 
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тиімсіз болады. Шығарудың тереңдігін жердің қату тереңдігінен 0,3 м 
жоғары қабылдайды, бірақ 0,7 м-ден кем болмауы керек. 

Шығарудың тереңдігі сонымен қатар жертөледегі өзіне жалғанатын 
ластанған су қабылдағыштардың бар-жоқтығына байланысты болады. 
Шығаруларды үйдің бір жағына орналастырған дұрыс. 

Шығаруларды 0,02-ден жоғары ылдилықпен, диаметрі 50 мм болғанда 
8 м-ге дейінгі және диаметрі 100-150 мм болғанда 12-15 м-ге дейінгі 
ұзындықпен жатқызады. Шығарудың ұзындығы үйдің негіздігінен кем 
дегенде 3 метр жерде орналасқан бақылау құдығының өсіне дейінгі аралыққа 
тең болады. 

Үйлерде канализациялық тораптарды ашық және жабық түрде 
жатқызады. Ашық түрде жатқызуды жертөледе, техникалық астыртын 
жерлерде, өндіріс цехтарында, коридорларда, биік үйлердің техникалық 
қабаттарында, қосалқы бөлмелерде, құрылыс конструкцияларына 
құбырларды бекіту арқылы пайдаланады: қабырғаға, төбеге, колоннаға, 
фермаға, сонымен қатар қатты тіреулерге. Тіреулердің орнына шығаруға 
қарай 0,02-ден кем болмайтын керекті ылдилықты қамтамасыз ететін құбыр 
жатқызатын негізі қатты қондырғы пайдалануға болады. Құбырларды бекіту 
үшін қамыттар, ілгектер, ілгіштер және 2 м-ге дейінгі аралықта орналасқан 
кронштейндер пайдаланады. 

Канализациялық құбырларды жабық түрде жатқызуды құрылыс 
конструкцияларында, жерде және каналдарда (еден, жабынының астында), 
панельдерде, қабырға жүйектерінде, бекітілген төбеде, санитарлы-
техникалық кабиналарда, монтаждау шахтасының штробтарында бекіту 
арқылы пайдаланады. 

Пластмассалы, полиэтилен, винипласт құбырларды пайдаланғанда тік 
құбырларды орнату жабық түрде монтаждау шахталарында, қораптарда, 
каналдарда және қорғайтын конструкциялары жанбайтын материалдардан 
жасалған жерлерде жүргізіледі. 

Тұрғын үйлердің ванналарда, жертөледе, шатырларда пластмассалы 
канализация құбырларын ашық түрде жатқызуға рұқсат етілмейді. 

Канализациялық тік құбырларды жабық түрде орнатқанда ревизиялар 
орналасқан жерлерге өлшемі 0,3 х 0,4 м-ден кем болмайтын люктер 
қойылады. 

Жергілікті арнайы қондырғыларды жобалауға өте ерекше көңіл 
бөлінеді (ластанған суды сору бекеттері, жинағыш қоймалар, қоқсық 
ұстағыштар, май ұстағыштар, мұнай-май ұстағыштар т.б.). Бұл қондырғылар 
орнатылған жерлерде желдету жүйесін, дыбыс оқшаулағышын, жарық беруді 
алдын ала қарастырады. 

Ішкі канализация жобасында монтаждауға және дұрыс пайдалануға 
керекті барлық элементтер және бөлшектер көрсетілуі керек. Құрылыс-
монтаж жұмыстарының өндірісі бойынша техникалық шешімнің ең тиімді 
экономикалық вариантын таңдап алу керек. 

Үйдің жер астындағы канализация тораптарын жобалағанда (жинағыш 
көлденең құбырларды, шығаруларды және аулалық тораптарды) техникалық 
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тиімсіз болады. Шығарудың тереңдігін жердің қату тереңдігінен 0,3 м 
жоғары қабылдайды, бірақ 0,7 м-ден кем болмауы керек. 

Шығарудың тереңдігі сонымен қатар жертөледегі өзіне жалғанатын 
ластанған су қабылдағыштардың бар-жоқтығына байланысты болады. 
Шығаруларды үйдің бір жағына орналастырған дұрыс. 

Шығаруларды 0,02-ден жоғары ылдилықпен, диаметрі 50 мм болғанда 
8 м-ге дейінгі және диаметрі 100-150 мм болғанда 12-15 м-ге дейінгі 
ұзындықпен жатқызады. Шығарудың ұзындығы үйдің негіздігінен кем 
дегенде 3 метр жерде орналасқан бақылау құдығының өсіне дейінгі аралыққа 
тең болады. 

Үйлерде канализациялық тораптарды ашық және жабық түрде 
жатқызады. Ашық түрде жатқызуды жертөледе, техникалық астыртын 
жерлерде, өндіріс цехтарында, коридорларда, биік үйлердің техникалық 
қабаттарында, қосалқы бөлмелерде, құрылыс конструкцияларына 
құбырларды бекіту арқылы пайдаланады: қабырғаға, төбеге, колоннаға, 
фермаға, сонымен қатар қатты тіреулерге. Тіреулердің орнына шығаруға 
қарай 0,02-ден кем болмайтын керекті ылдилықты қамтамасыз ететін құбыр 
жатқызатын негізі қатты қондырғы пайдалануға болады. Құбырларды бекіту 
үшін қамыттар, ілгектер, ілгіштер және 2 м-ге дейінгі аралықта орналасқан 
кронштейндер пайдаланады. 

Канализациялық құбырларды жабық түрде жатқызуды құрылыс 
конструкцияларында, жерде және каналдарда (еден, жабынының астында), 
панельдерде, қабырға жүйектерінде, бекітілген төбеде, санитарлы-
техникалық кабиналарда, монтаждау шахтасының штробтарында бекіту 
арқылы пайдаланады. 

Пластмассалы, полиэтилен, винипласт құбырларды пайдаланғанда тік 
құбырларды орнату жабық түрде монтаждау шахталарында, қораптарда, 
каналдарда және қорғайтын конструкциялары жанбайтын материалдардан 
жасалған жерлерде жүргізіледі. 

Тұрғын үйлердің ванналарда, жертөледе, шатырларда пластмассалы 
канализация құбырларын ашық түрде жатқызуға рұқсат етілмейді. 

Канализациялық тік құбырларды жабық түрде орнатқанда ревизиялар 
орналасқан жерлерге өлшемі 0,3 х 0,4 м-ден кем болмайтын люктер 
қойылады. 

Жергілікті арнайы қондырғыларды жобалауға өте ерекше көңіл 
бөлінеді (ластанған суды сору бекеттері, жинағыш қоймалар, қоқсық 
ұстағыштар, май ұстағыштар, мұнай-май ұстағыштар т.б.). Бұл қондырғылар 
орнатылған жерлерде желдету жүйесін, дыбыс оқшаулағышын, жарық беруді 
алдын ала қарастырады. 

Ішкі канализация жобасында монтаждауға және дұрыс пайдалануға 
керекті барлық элементтер және бөлшектер көрсетілуі керек. Құрылыс-
монтаж жұмыстарының өндірісі бойынша техникалық шешімнің ең тиімді 
экономикалық вариантын таңдап алу керек. 

Үйдің жер астындағы канализация тораптарын жобалағанда (жинағыш 
көлденең құбырларды, шығаруларды және аулалық тораптарды) техникалық 

шешімдердің ең тиімді экономикалық варианттарын талдап қарастырған жөн. 
Мысалы, профиль тұрғызғанда жердің бет-бедерін ескерген жөн. Жер 
жұмысының көлемін азайту үшін тораптың және құдықтардың минималдық 
тарту тереңдіктерін анықтау керек. Сызба жұмысында керекті деңгейлерді, 
диаметрлерді, ылдилықтарды, толу дәрежелерін, материалдарын, ластанған 
сулардың шығындарын көрсетеді. Ескертулер сызба жұмысында ең маңызды 
орын алады, соның ішінде сызбада көрсетілмеген түйіндердің, учаскелердің 
монтаждау жұмыстарына қосымша көрсетулер, анықтамалар, ескертулер 
келтіріледі[37]. 
Ішкі канализацияны есептеу 

Ластанған суды әкету мөлшері үйлердің абаттандыру дәрежесіне, 
климаттық және жергілікті жағдайларға байланысты алынады. 

Қабылдағыштарда канализация торабына тасталған ластанған судың 
мөлшерлік шығындары, әкететін құбырлардың диаметрлері және 
тағайындалатын ылдилықтары СНиП 2.04.01-85 талаптарына сәйкес 
қабылданады. 

Ластанған сулардың тәуліктік шығындарын аз тұтынуға тең етіп 
қабылдайды, бірақ суаруға кететін су шығынын ескермейді. 

Тәуліктік және сағаттық су әкету мөлшері су тұтыну мөлшеріне 
жақын, бірақ су құбырындағы қайтымсыз жоғалған суды ескермейді. Суды 
әкету режимі су тұтыну режиміне тәуелді, біркелкісіздікпен сипатталады 
және бір уақытта істейтін су қабылдағыштардың санымен тұтынушылар 
санын байланыстыратын ықтималды сипаттамалармен бағалануы керек. 

Ластанған судың тәуліктік, сағаттық және секундтық шығындарын 
үйдің сумен жабдықтау жүйелеріндегі шығындарды алақтау тәсілдері 
бойынша есептеуге болады. Сумен жабдықтау жүйесінде судың шығыны аз 
болғанда есепті шығыны су құбырындағы шығыннан өзгеше болатын 
ластанған судың бір дүркін шығаруы бақыланады. Судың шығыны көп 
болғанда, яғни көп қабылдағыштардың сулары тасталса, ластанған судың 
есепті шығыны су құбырындағы судың есепті шығынына жақындайды:  

qtot< 8 л/с (ыстық және суық суды қосқанда) болғанда 
 

𝑞𝑞𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑠𝑠 , л/с                                      (2.1) 
 

qtot>8 л/с болғанда 
 

𝑞𝑞𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 , л/с                                     (2.2) 
 
мұндағы qtot - канализацияның есепті учаскесіндегі ыстық және суық 

сулардың жалпы есепті шығыны, л/с;       
 

𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 5𝑞𝑞0𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼    , л/с                                      (2.3) 
 

 
qs - ластанған судың есепті шығыны, л/с; 



112

qo
s- ластанған судың меншікті шығыны, л/с (ең көп су әкететін 

қабылдағыштан). 
α - коэффициент, есепті, учаскедегі құрал - жабдықтардың саны (N-ға) 

және олардың бір-біріне әсер етуі (Р-ға) байланысты СНиП 2.04.01-85-тің 4-
ші қосымшасынан қабылдаймыз. 

Канализацияның жинағыш құбырының есепті учаскесіндегі ыстық 
және суық судың жалпы есепті шығыны 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 5𝑞𝑞0𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼 формуласымен 
анықталады. Канализация құбырларының гидравликалық режим 
жұмыстарының ерекшеліктерін ескере отырып шығарудың құбырындағы 
секундтық шығын қабылдағыштардың қосылған жерінен алыстаған сайын 
азаяды, сондықтан ластанған судың есепті шығыны qsi келетін шығын qs - тан 
аз болады. Ластанған судың есепті шығыны құбырдың ұзындығына, 
диаметріне, ылдилығына, материалына байланысты болады. 

Құбырдың түбіне лай және қалқымалы заттар тұнбау үшін ластанған 
судың қозғалу жылдамдығы өзін-өзі тазарту жылдамдығынан кем болмау 
керек, ал ластанған судың тасымалдану қабілеттілігінің шартына құбырдың 
толу дәрежесі 0,3 - 0,5 болады[37]. 
Көлденең жəне тік қубырларды, шығаруларды есептеу 

Көлденең құбырдағы ластанған судың ағынының тасымалдану 
қабілеттілігі екі негізгі гидравликалық сипаттамаларымен сипатталады - 
қозғалу жылдамдығы және толу дәрежесі, бұлар құбырдағы ластанған судың 
шөгіндісіз қозғалысын және бітеліп қалмауын қамтамасыз етуі тиіс. 

Канализациялық тораптың бөлек горизонталдық учаскелерінің сенімді 
қызметін және өткізу қабілетін ластанған судың қозғалу жылдамдығымен 
толу дәрежесінің арасындағы қатынаспен тексереді. 

Егер құбырлардың диаметрлерін және ылдилықтарын дұрыс таңдаса, 
онда құбырлар бітелуден сақталады. 

Сондықтан диаметрі 250 мм-лік құбырлар үшін өзін-өзі тазалау және 
критикалық қозғалу жылдамдықтары 0,7 м/с-тан аз болмауы керек. 
Жылдамдықтың мәні аз болса ластанған сулардыңорганикалық және 
минералдық тұнбалары құбырға шөгіп қалуы мүмкін. 

Құбырдың толу дәрежесін 0,3-пен 0,9 аралығында таңдайды. 
Құбырлар ластанған сұйықпен біртіндеп толса, онда ол есепті шығыннан 
асып кететін бір дүркін көп шығынды өткізуі, жақсы желдетілуі (яғни 
бөлінетін зиянды газдарды шығаруы) мүмкін және тұнбаға түсетін ластардың 
тасымалдануына жақсы, сенімді жағдай жасайды. 

Көлденең құбырлардың диаметрлерін, ылдилықтарын, 
жылдамдықтарын және толуын анықтайтын гидравликалық есепті 
гидравликаның негізгі формулаларын пайдаланып немесе солардың негізінде 
құрылған номограммаларды және кестелерді пайдалана отырып 
есептейді[37]. 

 
Үйден шығаруларды есептеу 
Жоғарыда айтылғандай, ішкі канализация тораптарында ластанған 

сулардың бір дүркін келулері болады, сондықтан құбырлардың ұзындығы 
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qo
s- ластанған судың меншікті шығыны, л/с (ең көп су әкететін 

қабылдағыштан). 
α - коэффициент, есепті, учаскедегі құрал - жабдықтардың саны (N-ға) 
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секундтық шығын қабылдағыштардың қосылған жерінен алыстаған сайын 
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судың қозғалу жылдамдығы өзін-өзі тазарту жылдамдығынан кем болмау 
керек, ал ластанған судың тасымалдану қабілеттілігінің шартына құбырдың 
толу дәрежесі 0,3 - 0,5 болады[37]. 
Көлденең жəне тік қубырларды, шығаруларды есептеу 

Көлденең құбырдағы ластанған судың ағынының тасымалдану 
қабілеттілігі екі негізгі гидравликалық сипаттамаларымен сипатталады - 
қозғалу жылдамдығы және толу дәрежесі, бұлар құбырдағы ластанған судың 
шөгіндісіз қозғалысын және бітеліп қалмауын қамтамасыз етуі тиіс. 
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қызметін және өткізу қабілетін ластанған судың қозғалу жылдамдығымен 
толу дәрежесінің арасындағы қатынаспен тексереді. 

Егер құбырлардың диаметрлерін және ылдилықтарын дұрыс таңдаса, 
онда құбырлар бітелуден сақталады. 

Сондықтан диаметрі 250 мм-лік құбырлар үшін өзін-өзі тазалау және 
критикалық қозғалу жылдамдықтары 0,7 м/с-тан аз болмауы керек. 
Жылдамдықтың мәні аз болса ластанған сулардыңорганикалық және 
минералдық тұнбалары құбырға шөгіп қалуы мүмкін. 

Құбырдың толу дәрежесін 0,3-пен 0,9 аралығында таңдайды. 
Құбырлар ластанған сұйықпен біртіндеп толса, онда ол есепті шығыннан 
асып кететін бір дүркін көп шығынды өткізуі, жақсы желдетілуі (яғни 
бөлінетін зиянды газдарды шығаруы) мүмкін және тұнбаға түсетін ластардың 
тасымалдануына жақсы, сенімді жағдай жасайды. 

Көлденең құбырлардың диаметрлерін, ылдилықтарын, 
жылдамдықтарын және толуын анықтайтын гидравликалық есепті 
гидравликаның негізгі формулаларын пайдаланып немесе солардың негізінде 
құрылған номограммаларды және кестелерді пайдалана отырып 
есептейді[37]. 

 
Үйден шығаруларды есептеу 
Жоғарыда айтылғандай, ішкі канализация тораптарында ластанған 

сулардың бір дүркін келулері болады, сондықтан құбырлардың ұзындығы 

бойымен максималды секундтық шығынды күрт өзгертетін 
аккумуляциялаушы қабілеттілік пайда болады. 

Ластанған су 100d ұзындықты және одан сәл өткенде ғана есептік 
шығын тұрақталады, осы шығынға канализациялық шығарудың 
гидравликалық есебі жүргізілуі тиіс. 

Шығарудың есебі келесі ретпен жүргізіледі: 
1) әр тік құбырға және учаске шығаруына қосылған ластанған су 

қабылдағыштардың саны N-ды анықтайды. 
2) СНиП 2.04.01-85 тің 3.4 п. негізінде ластанған су 

қабылдағыштардың бір-біріне әсер етуін келесі формулалармен анықтайды: 
егер үйде бірдей тұтынушылар болса 
 

𝑝𝑝 = 𝑞𝑞ℎ𝑟𝑟,𝑢𝑢𝑈𝑈
𝑞𝑞𝑜𝑜𝑠𝑠𝑁𝑁 3600(2.4) 

 
егер міндетіне қарай үйде әртүрлі тұтынушылар болса 
 

𝑃𝑃∑𝑖𝑖 = ∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
1
∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
1

   (2.5) 
 
3) СНиП 2.04.01-85-тің 3.5 п ұсынысы бойынша шығарудың есепті 

учаскесіндегі максималды шығынды анықтайды. 
4) максималды секундтық шығын qs бойынша ластанған судың 

есептік шығыны qs
р - ты, л/с келесі формулалармен анықтайды 

шығырудың ұзындығы I < 3 м болғанда 
 

𝑞𝑞𝑝𝑝𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑠𝑠[1 − 0,12 𝑙𝑙
√1000𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾] (2.6) 
 

шығарудың ұзындығы I > 3 м болғанда 
 

𝑞𝑞𝑝𝑝𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑠𝑠(1 − 𝐴𝐴 − 0,04 𝑙𝑙)(2.7) 
 

мұндағы К - коэффициент, толу дәрежесіне байланысты қабылданады. 
А - параметр, келесі формуламен анықталады: 
 

𝐴𝐴 = 0,15 (100𝑛𝑛)0,25

[(1000𝐾𝐾)0,72𝐾𝐾𝐾𝐾1,5](2.8) 
 

мұндағы n - құбырдың ішкі бетінің кедір - бұдырлылық коэффициенті: 
шойын - 0,013, керамикалық - 0,0134, асбестцементті - 0,012, пластмассалы - 
0,11; Vm - ластанған судың орташа қозғалу жылдамдығы, м/с. 

5) бітелмеу шартынан Vm H/d > 0,6 жылдамдықты және толуды 
таңдайды. 

6) канализациялық шығарудың диаметрін номограммамен немесе 
формулалармен анықтайды 
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H/d< 0,6 болғанда 𝑑𝑑 =
√𝑞𝑞𝑝𝑝𝑠𝑠 /𝑉𝑉𝑉𝑉

(𝐻𝐻/𝑑𝑑)0,7                                   (2.9) 
 

H/d> 0,6 болғанда 𝑑𝑑 =
√𝑞𝑞𝑝𝑝𝑠𝑠 /𝑉𝑉𝑉𝑉

(𝐻𝐻/𝑑𝑑)0,4 х 1,13                            (2.10) 
 
7) қабылданған диаметр бойынша керекті толу дәрежесін және 

жылдамдық мәндерін анықтайды. 
Кварталаралық (ықшам аудандық), ауданаралық канализациялық тораптар 

Тораптың негізгі міндеті - бір немесе бірнеше үйден шыққан ластанған 
суды жинап сыртқы қалалық канализация торабына әкету. 

Өндіріс орындары, ауданаралық сонымен қатар кварталаралық (ықшам 
аудандық) канализация тораптарын жер астына жатқызады. Торап 
құрылысына кететін шығын құбырлардың жатқызылу тереңдігіне 
байланысты. 

Канализация торабының құбырларын үйлердің ішкі канализация 
тораптарының шығаруларын қосып осы үйлерге параллель жатқызады. Одан 
ары қарай ластанған сулар өз ағысымен қысқа бағытпен бақылау құдығына 
және елді мекеннің сыртқы канализациясының көше коллекторына әкетіледі. 

Тораптың негізгі элементтеріне құбырлар және құдықтар жатады. 
Тораптағы құдықтар бақылауға, тазалауға (бітеліп қалған жағдайда) 

және сыртқы канализация торабына тасталып жатқан ластанған сулардың 
сапасын тексеруге арналған[37]. 

Құдықтарды үйдің шығарулары және тарамдары қосылған жерлерде, 
құбырлардың диаметрлері және ылдилықтары өзгерген жерлерде, 
бұрылыстарда және құламалар орналасқан жерлерге орнатады. Түзу және 
ұзын учаскелерде бақылау құдықтары құбырлардың диаметрі 150 мм 
болғанда бір-бірінен 35 метр аралықта және диаметрлері 150 мм -ден көп 
болғанда 50 м аралықта орналасады. Қалалық канализация торабына 
тасталып жатқан ластанған сулардың сапасын тексеру үшін аулалық 
тораптың аяғында учаске шекарасынан (құрылыстың қызыл сызығынан) 1,5-
2 м аралықта бақылау құдықтары орналасады (2.2 - суретке қараңыз). Егер 
жақын жерде кварталаралық немесе ықшам аудандық канализация 
торабының жинағыш құбыры болса, оған бір немесе бірнеше үйдің 
канализациялық торабы бақылау құдықсыз-ақ қосылуы мүмкін. 

Канализация торабының минималдық тартылуының құрылысының 
экономикалық тиімділігін ескере отырып қала торабының көше 
коллекторларының тартылуы әрқашанда үлкен болғандықтан бақылау 
құдығында құлама жасайды. 

Терендігі 2 м-ден аспайтын құдықтар және диаметрі 200 мм құбырлар 
үшін құдықтарды кірпіштен немесе диаметрі 700 мм темірбетон 
элементтерден қалайды. Құдық өте терең және құбырлардың диаметрі 200 
мм-ден көп болса, құдықтың диаметрін 1000-1250 мм және одан да үлкен ғып 
қабылдайды[37]. 
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H/d< 0,6 болғанда 𝑑𝑑 =
√𝑞𝑞𝑝𝑝𝑠𝑠 /𝑉𝑉𝑉𝑉

(𝐻𝐻/𝑑𝑑)0,7                                   (2.9) 
 

H/d> 0,6 болғанда 𝑑𝑑 =
√𝑞𝑞𝑝𝑝𝑠𝑠 /𝑉𝑉𝑉𝑉

(𝐻𝐻/𝑑𝑑)0,4 х 1,13                            (2.10) 
 
7) қабылданған диаметр бойынша керекті толу дәрежесін және 

жылдамдық мәндерін анықтайды. 
Кварталаралық (ықшам аудандық), ауданаралық канализациялық тораптар 

Тораптың негізгі міндеті - бір немесе бірнеше үйден шыққан ластанған 
суды жинап сыртқы қалалық канализация торабына әкету. 

Өндіріс орындары, ауданаралық сонымен қатар кварталаралық (ықшам 
аудандық) канализация тораптарын жер астына жатқызады. Торап 
құрылысына кететін шығын құбырлардың жатқызылу тереңдігіне 
байланысты. 

Канализация торабының құбырларын үйлердің ішкі канализация 
тораптарының шығаруларын қосып осы үйлерге параллель жатқызады. Одан 
ары қарай ластанған сулар өз ағысымен қысқа бағытпен бақылау құдығына 
және елді мекеннің сыртқы канализациясының көше коллекторына әкетіледі. 

Тораптың негізгі элементтеріне құбырлар және құдықтар жатады. 
Тораптағы құдықтар бақылауға, тазалауға (бітеліп қалған жағдайда) 

және сыртқы канализация торабына тасталып жатқан ластанған сулардың 
сапасын тексеруге арналған[37]. 

Құдықтарды үйдің шығарулары және тарамдары қосылған жерлерде, 
құбырлардың диаметрлері және ылдилықтары өзгерген жерлерде, 
бұрылыстарда және құламалар орналасқан жерлерге орнатады. Түзу және 
ұзын учаскелерде бақылау құдықтары құбырлардың диаметрі 150 мм 
болғанда бір-бірінен 35 метр аралықта және диаметрлері 150 мм -ден көп 
болғанда 50 м аралықта орналасады. Қалалық канализация торабына 
тасталып жатқан ластанған сулардың сапасын тексеру үшін аулалық 
тораптың аяғында учаске шекарасынан (құрылыстың қызыл сызығынан) 1,5-
2 м аралықта бақылау құдықтары орналасады (2.2 - суретке қараңыз). Егер 
жақын жерде кварталаралық немесе ықшам аудандық канализация 
торабының жинағыш құбыры болса, оған бір немесе бірнеше үйдің 
канализациялық торабы бақылау құдықсыз-ақ қосылуы мүмкін. 

Канализация торабының минималдық тартылуының құрылысының 
экономикалық тиімділігін ескере отырып қала торабының көше 
коллекторларының тартылуы әрқашанда үлкен болғандықтан бақылау 
құдығында құлама жасайды. 

Терендігі 2 м-ден аспайтын құдықтар және диаметрі 200 мм құбырлар 
үшін құдықтарды кірпіштен немесе диаметрі 700 мм темірбетон 
элементтерден қалайды. Құдық өте терең және құбырлардың диаметрі 200 
мм-ден көп болса, құдықтың диаметрін 1000-1250 мм және одан да үлкен ғып 
қабылдайды[37]. 

Бірдей немесе әр түрлі диаметрлі құбырларды жәймен жалғау үшін 
құдықтың түбіне (негіздігіне) науа орнатады. Әр түрлі диаметрлі құбырларды 
жалғағанда құбырлардың үстіңгі деңгейлерін бірдей ғып жалғайды. 

 
2.2 - сурет. Кварталаралық канализациялық тораптар (К1). 

КҚ6 - бұрылу құдығы  КҚ9-тексеру құдығы 
  
 

2.2. Канализация жүйелері мен схемалары 
 

Ластанған судың жіктелуі 
Ластанған су деп тұрмыстық, өнеркәсіп және тағы басқа қажеттерге 

пайдаланылып, әртүрлі қоспалармен ластанып өзінің алғашқы химиялық 
құрамы мен физикалық қасиеттерін өзгерткен суларды және елді мекендер 
мен өнеркәсіп орындарының көлемінде пайда болған жаңбыр суымен 
көшелерді жуған су айтады. 

Пайда болуы, түрі және қоспалардың сапалық сипаттамасына 
байланысты ластанған су - тұрмыстық су, өнеркәсіп суы және жаңбыр суы 
деп үш категорияға бөлінеді. Тұрмыстық ластанған су шаруашылық және 
фекалдық суға бөлінеді. Шаруашылық – тұрмыстық ластанған су - ас үйде, 
сусеберде, кір жуғанда және т.б. жағдайларда пайда болады. 

Фекалды су - адамдардың, жан-жануарлардың физиологиялық 
бөліністерінен пайда болады. 

Өнеркәсіп ластанған суы - өндіріс орындарында пайда болады, олардың 
құрамы өндіріс саласына байланысты әртүрлі болады. 

Атмосфералық лас су - жаңбыр жауғанда немесе қар ерігенде пайда 
болады. Жаңбыр суының көлемі еріген қар суының көлеміне қарағанда 
едәуір көп болады[37]. 
Суды əкету жүйелері 

Суды әкету жүйелері ластанған судың үш категориясын бірге немесе 
бөлек ағызуына байланысты жіктеледі. 

Суды әкету жүйелерінің жалпы ағызатын, бөлек ағызатын, жартылай 
бөлінген және қиыстырылған түрлері болады. 

Жалпы ағызатын жүйеде ластанған судың барлық түрін (тұрмыстық, 
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өндірістік және жаңбыр суын) бірге бір құбырмен әкетеді. 
Бұл жүйенің ерекшелігі лас су қоспасының бір бөлігін суатқа 

жіберетін нөсер өткізгіш болады. Суатқа тасталынатын лас су шығыны өзен 
суының шығынына және оның өзін-өзі тазалау қабілетіне байланысты. Жеке 
нөсер өткізгіштен лас судың тасталу көлемі оның орналасу орнына 
байланысты. Коллектор соңында немесе сорғыштар бекетінің алдында 
орналасқан нөсер өткізіштер арқылы үлкен көлемде лас су тасталынады, ал 
коллектор басында орналасқан нөсер өткізгіштен аз көлемде су тасталады. 

Бөлек ағызатын жүйе екі түрге бөлінеді: толық бөлінген және толық 
бөлінбеген жүйе. 

Толық бөлінген жүйеде екі немесе бірнеше су әкету торабы болады. 
Олардың әр қайсысы лас судың жеке түріне арналады. Соңғы жылдары 
суаттарды ластанудан қорғау талаптары өсті. Бұл талаптарға сәйкес жаңбыр 
суларын, еріген қар суларын және жолдарды жуғанда пайда болған лас 
суларды тазаламай суаттарға тастауға болмайды. 

Толық бөлінген жүйеде жаңбыр суын тазалау мәселесі екі жолмен 
шешілуі мүмкін. 

1. Жаңбыр суын суатқа жіберу алдында жаңбыр тораптарында 
жергілікті тазарту ғимараттарын орналастыру. 

2. Жаңбыр суын орталықтандырылған тазарту ғимараттарында 
тазалау. 

Толық бөлінбеген жүйеде бір ғана (тұрмыстық және өндірістік лас 
суды әкетуге арналған) су әкету торабы болады. Бұл торап тұрмыстық-
өндірістік деп аталады. Жаңбыр суын суатқа әкету үшін ашық науалар, 
жолдардың кюветтері қолданылады. 

Жартылай бөлінген жүйеде кем дегенде екі су әкету торабы болады: 
тұрмыстық-өндірістік және жаңбыр суын әкетуге арналған тораптар. Осы 
тораптардың қиылысқан жерлерінде бөлу камераларын орналастырады. 
Жаңбырдың бас кезінде жаңбыр суының шығыны аз мөлшерде болғанда 
камера бұл суды негізгі коллекторға, яғни тұрмыстық-өндірістік торапқа 
жібереді. Ал үлкен шығын кезінде тұрмыстық-өндірістік торапқа аз шығын 
өтеді. Осыған байланысты жаңбырдың бас кезінде пайда болатын өте лас 
бөлігі түгелдей тазартуға әкетіледі. Жаңбыр торабында нөсер кезінде пайда 
болатын көп ластанбаған су тазартылмай-ақ суатқа жіберіле береді, ал 
тұрмыстық-өндірістік торапқа жаңбыр суының ең астыңғы ағыс қабаты (ең 
лас бөлігі) түседі. 

Қиыстырылған жүйе деп қаланың канализация жүйесінің бір бөлігі 
жалпы ағызатын жүйемен жабдықталған, ал екінші бөлігі толық бөлінген 
жүйемен немесе т.б. жүйелермен жабдықталған жүйені айтады. 
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өндірістік және жаңбыр суын) бірге бір құбырмен әкетеді. 
Бұл жүйенің ерекшелігі лас су қоспасының бір бөлігін суатқа 

жіберетін нөсер өткізгіш болады. Суатқа тасталынатын лас су шығыны өзен 
суының шығынына және оның өзін-өзі тазалау қабілетіне байланысты. Жеке 
нөсер өткізгіштен лас судың тасталу көлемі оның орналасу орнына 
байланысты. Коллектор соңында немесе сорғыштар бекетінің алдында 
орналасқан нөсер өткізіштер арқылы үлкен көлемде лас су тасталынады, ал 
коллектор басында орналасқан нөсер өткізгіштен аз көлемде су тасталады. 

Бөлек ағызатын жүйе екі түрге бөлінеді: толық бөлінген және толық 
бөлінбеген жүйе. 

Толық бөлінген жүйеде екі немесе бірнеше су әкету торабы болады. 
Олардың әр қайсысы лас судың жеке түріне арналады. Соңғы жылдары 
суаттарды ластанудан қорғау талаптары өсті. Бұл талаптарға сәйкес жаңбыр 
суларын, еріген қар суларын және жолдарды жуғанда пайда болған лас 
суларды тазаламай суаттарға тастауға болмайды. 

Толық бөлінген жүйеде жаңбыр суын тазалау мәселесі екі жолмен 
шешілуі мүмкін. 

1. Жаңбыр суын суатқа жіберу алдында жаңбыр тораптарында 
жергілікті тазарту ғимараттарын орналастыру. 

2. Жаңбыр суын орталықтандырылған тазарту ғимараттарында 
тазалау. 

Толық бөлінбеген жүйеде бір ғана (тұрмыстық және өндірістік лас 
суды әкетуге арналған) су әкету торабы болады. Бұл торап тұрмыстық-
өндірістік деп аталады. Жаңбыр суын суатқа әкету үшін ашық науалар, 
жолдардың кюветтері қолданылады. 

Жартылай бөлінген жүйеде кем дегенде екі су әкету торабы болады: 
тұрмыстық-өндірістік және жаңбыр суын әкетуге арналған тораптар. Осы 
тораптардың қиылысқан жерлерінде бөлу камераларын орналастырады. 
Жаңбырдың бас кезінде жаңбыр суының шығыны аз мөлшерде болғанда 
камера бұл суды негізгі коллекторға, яғни тұрмыстық-өндірістік торапқа 
жібереді. Ал үлкен шығын кезінде тұрмыстық-өндірістік торапқа аз шығын 
өтеді. Осыған байланысты жаңбырдың бас кезінде пайда болатын өте лас 
бөлігі түгелдей тазартуға әкетіледі. Жаңбыр торабында нөсер кезінде пайда 
болатын көп ластанбаған су тазартылмай-ақ суатқа жіберіле береді, ал 
тұрмыстық-өндірістік торапқа жаңбыр суының ең астыңғы ағыс қабаты (ең 
лас бөлігі) түседі. 

Қиыстырылған жүйе деп қаланың канализация жүйесінің бір бөлігі 
жалпы ағызатын жүйемен жабдықталған, ал екінші бөлігі толық бөлінген 
жүйемен немесе т.б. жүйелермен жабдықталған жүйені айтады. 

 
а) жалпы ағызатын жүйе 

 
ә) Толық бөлінген жүйе; 

 

 
б) жартылай бөлінген жүйе 
 

2.3 - сурет Ластанған суды әкету жүйелері 
1 - тұрмыстық торап (коллектор); 2 - жаңбыр торабы; 3 - негізгі коллектор; 4 - 
нөсер өткізгіштер (бөлу камералары); 5 - нөсер әкеткіштер; 6 - тазалау 
ғимараттары; 7 - суатқа тастау; 8 - арынды құбырлар; 9 - сорғыш бекеті; 10 - 
жаңбыр торабының негізгі коллекторы; 11 - реттеуші резервуар; 12 - жаңбыр 
суының сорғыш бекеті;   13 - жаңбыр суын тазалау ғимараттары; 14 - жаңбыр 
суын суатқа тастау; 15 - өндірістік шартты-таза су 

Қиыстырылған жүйелер бірте-бірте қалыптасады. 
Ластанған суды әкету жүйелерінің схемалары 2.3 - суретте 

келтірілген[37]. 
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2.3. Канализация схемалары және оның негізгі элементтері 
 

Қаланың канализация тораптарының схемалары келесі түрлерге 
бөлінеді: тікбұрышты (перпендикулярлық), кесе көлденең, қиылыспайтын 
қатар, белдеулік (зоналық), радиалды, орталықтандырылған және т.б. 
схемалар (2.4 - суретке қараңыз). 

Тікбұрышты схемада су әкету бассейндерінің коллекторлары суат 
суының ағынына тікбұрыш жасап бағытталады. Жердің бедері суатқа қарай 
айқын бейімделген еңістікте қолданылады. Бұл схема шартты таза сулар мен 
жаңбыр суларын әкетуге арналады. Аталған схема, суаттарды ластауына 
байланысты қазіргі кезде өте сирек қолданылады. 

Кесе көлденең схемада су әкету бассейндерінің коллекторлары суат 
суының ағынына тікбұрыш жасап бағытталып, негізгі коллектормен 
жиналынады. Бұл схема жердің бедері суатқа айқын бейімделген ылдилықта 
қолданылады және негізгі коллектор су ағынына параллель болып 
орналасады[37]. 

Қиылыспайтын қатар схемада су әкету бассейндерінің коллекторлары 
су ағынына параллель, ал негізгі коллектор су ағынына бұрыш жасап 
орналасады. Бұл схема жер бедерінің суатқа қарай күрт азаю жағдайында 
қолданылады. 

Белдеулік (зоналық) схемада қала бірнеше зонаға бөлінеді. Жоғарғы 
белдеудегі лас су тазарту ғимаратына өздігінен ағып келеді, ал төменгі 
белдеудегі лас су сорғыш бекеті арқылы әкетіледі. Белдеулік схема жер 
бедері ойлы-қыратты болғанда қолданылады. 

Радиалды схема қабылданса қалада кем дегенде екі немесе бірнеше 
тазарту станциясы болады. Бұл схеманы қолданғанда қаланың, әр-бір жеке 
аймағы (ауданы) өзінің су әкету жүйесінен, тазалау ғимараттарынан және 
суатқа тастаудан тұрады. Схема үлкен қалаларда, жердің бедері әртүрлі 
болғанда қабылданылады[37]. 

Су әкету жүйесі келесі негізгі элементтерден тұрады: 
1. Ғимараттар және квартал ішіндегі су әкету жүйелері; 
2. Сыртқы су әкету жүйелері; 
3. Сорғыш бекеттері және арынды құбырлар; 
4. Тазарту ғимараттары; 
5. Тазарған суды және суды апат кезінде тастау. 
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2.3. Канализация схемалары және оның негізгі элементтері 
 

Қаланың канализация тораптарының схемалары келесі түрлерге 
бөлінеді: тікбұрышты (перпендикулярлық), кесе көлденең, қиылыспайтын 
қатар, белдеулік (зоналық), радиалды, орталықтандырылған және т.б. 
схемалар (2.4 - суретке қараңыз). 

Тікбұрышты схемада су әкету бассейндерінің коллекторлары суат 
суының ағынына тікбұрыш жасап бағытталады. Жердің бедері суатқа қарай 
айқын бейімделген еңістікте қолданылады. Бұл схема шартты таза сулар мен 
жаңбыр суларын әкетуге арналады. Аталған схема, суаттарды ластауына 
байланысты қазіргі кезде өте сирек қолданылады. 

Кесе көлденең схемада су әкету бассейндерінің коллекторлары суат 
суының ағынына тікбұрыш жасап бағытталып, негізгі коллектормен 
жиналынады. Бұл схема жердің бедері суатқа айқын бейімделген ылдилықта 
қолданылады және негізгі коллектор су ағынына параллель болып 
орналасады[37]. 

Қиылыспайтын қатар схемада су әкету бассейндерінің коллекторлары 
су ағынына параллель, ал негізгі коллектор су ағынына бұрыш жасап 
орналасады. Бұл схема жер бедерінің суатқа қарай күрт азаю жағдайында 
қолданылады. 

Белдеулік (зоналық) схемада қала бірнеше зонаға бөлінеді. Жоғарғы 
белдеудегі лас су тазарту ғимаратына өздігінен ағып келеді, ал төменгі 
белдеудегі лас су сорғыш бекеті арқылы әкетіледі. Белдеулік схема жер 
бедері ойлы-қыратты болғанда қолданылады. 

Радиалды схема қабылданса қалада кем дегенде екі немесе бірнеше 
тазарту станциясы болады. Бұл схеманы қолданғанда қаланың, әр-бір жеке 
аймағы (ауданы) өзінің су әкету жүйесінен, тазалау ғимараттарынан және 
суатқа тастаудан тұрады. Схема үлкен қалаларда, жердің бедері әртүрлі 
болғанда қабылданылады[37]. 

Су әкету жүйесі келесі негізгі элементтерден тұрады: 
1. Ғимараттар және квартал ішіндегі су әкету жүйелері; 
2. Сыртқы су әкету жүйелері; 
3. Сорғыш бекеттері және арынды құбырлар; 
4. Тазарту ғимараттары; 
5. Тазарған суды және суды апат кезінде тастау. 

 
 

2.4 - сурет. Қаланың ластанған су әкету тораптарының 
схемалары: 

а) тікбұрышты схема; ә) кесе көлденең схема; б) қиылыспайтын қатар схема;           
в) белдеулік схема; г) радиалды схема 
1 - бассейндердің коллекторлары; 2 - су әкету бассейндерінің шеті; 3 - негізгі 
коллектор; 4 - тазалау ғимараттары; 5 - суатқа шығару; 6 - жоғарғы зонаның 
коллекторы, 7 - төменгі зонаның коллекторы; 8 - сорғыш бекеттері; 9 - суару 
алаңдары 

Квартал ішіндегі су әкету торабы жер асты құбырларынан тұрады. 
Құбырлардың тартылуы ғимарат маңайындағы жер ылдилығына байланысты 
жүргізіледі. Сыртқы (көшелік) тораппен қосылуы қосылу бұтағы деп 
аталады. 

Өздігінен ағатын құбырлар табиғи кедергілер (өзен, суаттар) және жер 
асты құрылымдарымен қиылысқан жерлерде дюкерлер мен эстакадалар 
салынады. 

Сыртқы су әкету торабы дегеніміз су әкету бағытымен жер 
ылдилығына сәйкес орналасқан жер асты құбырлар жүйесі. Құбырлардың 
жатқызылуы жер бедерінің ылдилығына байланысты болады. 

Су әкету торабының схемасын құрастырғанда объект су әкету 
бассейндеріне бөлінеді. 
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Су әкету бассейні дегеніміз объектінің су бөлу сызықтарымен және 
объект шекарасымен шектелген бөлігі. Сыртқы су әкету торабы: көше 
торабына, су әкету бассейндерінің коллекторларына және негізгі коллекторға 
бөлінеді. 

Көше торабы - квартал периметрінің бөліктері немесе оның барлық 
периметрі бойынша салынатын құбырлар жиынтығы. 

Су әкету бассейндерінің коллекторлары - су әкету бассейнінің бір 
бөлігінен немесе су әкету бассейнінің суын түгелдей әкетуге арналған 
құбырлар. 

Негізгі коллекторлар - объектінің бір бөлігінен немесе барлығынан 
суды қабылдауға және әкетуге арналған құбырлар. Негізгі коллектормен 
ластанған су сорғыш бекетіне немесе тазарту ғимараттарына әкетіледі. 

Лас судың тазарту ғимаратына өздігінен ағуы жер бедерінің ылдилығы 
айқын болған кезде ғана іске асырылады. Лас суды көтеру үшін сорғыш 
бекеттері орнатылады. Сорғыш бекеттері жергілікті, аудандық және бас 
сорғыш бекеттері болып бөлінеді. 

Жергілікті сорғыш бекеті бір немесе бірнеше ғимараттардың лас суын 
көтеруге арналған. 

Аудандық сорғыш бекеті - су әкету бассейнінің бір бөлігінен немесе 
түгел шыққан лас суды көтеруге арналады. 

Бас (негізгі) сорғыш бекеті - объектінің жартысынан немесе түгел 
шыққан лас суды тазалау ғимаратына жеткізуге арналған. 

Тазарту ғимараттары - бұл әртүрлі жағдайлардағы лас судыретімен 
тазартып шығаратын қондырғылар кешені. Тұрмыстық және өндірістік лас 
суларды тазартқанда механикалық (керегелер, ұстағыштар, тұндырғыштар) 
және биохимиялық (аэротенк, биосүзгі, екінші сатылы тұндырғыштар) 
әдістер қолданылады. Механикалық тазарту судағы ерімеген заттарды 
тазартуды, ал биохимиялық тазарту еріген заттарды тазартуды қамтамасыз 
етеді. Тазарту зарарсыздандырумен аяқталады[37]. 

Суатқа тастау - арнаулы қондырғы. Бұл қондырғы лас судың суат 
суымен тез және белсенді араласуын қамтамасыз етуі керек. 

Су әкету жуйесінің барлық элементтері бір-бірімен өте тығыз 
байланыста болады. Біреуінің істен шығуы бүкіл жүйе жұмысына әсерін 
тигізеді. 

Өнеркəсіп орындарының су əкету жүйелерінің ерекшеліктері 
Өндіріс орындарының су әкету жүйелері де жалпы және бөлек 

ағызатын болып бөлінеді. Өнеркәсіп орнына канализация жүйесін таңдаудың 
зор маңызы бар. Себебі кәсіпорындардың әрқайсысынан құрамы, қасиеті 
және шығыны әр түрлі лас су шығуы мүмкін. 

Су әкету жүйесін таңдағанда келесі мүмкіндіктерді ескерген жөн: 
- лас судың әрбір жеке түрін біріктіріп және бөлек тазарту; 
- лас су құрамындағы бағалы заттарды бөліп алу және пайдалану; 
- өндіріс мұқтажына тазаланған тұрмыстық және жаңбыр суын 

қолдану; 
- өндірістік суды ауыл шаруашылығын суландыруға пайдалану; 
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Су әкету бассейні дегеніміз объектінің су бөлу сызықтарымен және 
объект шекарасымен шектелген бөлігі. Сыртқы су әкету торабы: көше 
торабына, су әкету бассейндерінің коллекторларына және негізгі коллекторға 
бөлінеді. 

Көше торабы - квартал периметрінің бөліктері немесе оның барлық 
периметрі бойынша салынатын құбырлар жиынтығы. 

Су әкету бассейндерінің коллекторлары - су әкету бассейнінің бір 
бөлігінен немесе су әкету бассейнінің суын түгелдей әкетуге арналған 
құбырлар. 

Негізгі коллекторлар - объектінің бір бөлігінен немесе барлығынан 
суды қабылдауға және әкетуге арналған құбырлар. Негізгі коллектормен 
ластанған су сорғыш бекетіне немесе тазарту ғимараттарына әкетіледі. 

Лас судың тазарту ғимаратына өздігінен ағуы жер бедерінің ылдилығы 
айқын болған кезде ғана іске асырылады. Лас суды көтеру үшін сорғыш 
бекеттері орнатылады. Сорғыш бекеттері жергілікті, аудандық және бас 
сорғыш бекеттері болып бөлінеді. 

Жергілікті сорғыш бекеті бір немесе бірнеше ғимараттардың лас суын 
көтеруге арналған. 

Аудандық сорғыш бекеті - су әкету бассейнінің бір бөлігінен немесе 
түгел шыққан лас суды көтеруге арналады. 

Бас (негізгі) сорғыш бекеті - объектінің жартысынан немесе түгел 
шыққан лас суды тазалау ғимаратына жеткізуге арналған. 

Тазарту ғимараттары - бұл әртүрлі жағдайлардағы лас судыретімен 
тазартып шығаратын қондырғылар кешені. Тұрмыстық және өндірістік лас 
суларды тазартқанда механикалық (керегелер, ұстағыштар, тұндырғыштар) 
және биохимиялық (аэротенк, биосүзгі, екінші сатылы тұндырғыштар) 
әдістер қолданылады. Механикалық тазарту судағы ерімеген заттарды 
тазартуды, ал биохимиялық тазарту еріген заттарды тазартуды қамтамасыз 
етеді. Тазарту зарарсыздандырумен аяқталады[37]. 

Суатқа тастау - арнаулы қондырғы. Бұл қондырғы лас судың суат 
суымен тез және белсенді араласуын қамтамасыз етуі керек. 

Су әкету жуйесінің барлық элементтері бір-бірімен өте тығыз 
байланыста болады. Біреуінің істен шығуы бүкіл жүйе жұмысына әсерін 
тигізеді. 

Өнеркəсіп орындарының су əкету жүйелерінің ерекшеліктері 
Өндіріс орындарының су әкету жүйелері де жалпы және бөлек 

ағызатын болып бөлінеді. Өнеркәсіп орнына канализация жүйесін таңдаудың 
зор маңызы бар. Себебі кәсіпорындардың әрқайсысынан құрамы, қасиеті 
және шығыны әр түрлі лас су шығуы мүмкін. 

Су әкету жүйесін таңдағанда келесі мүмкіндіктерді ескерген жөн: 
- лас судың әрбір жеке түрін біріктіріп және бөлек тазарту; 
- лас су құрамындағы бағалы заттарды бөліп алу және пайдалану; 
- өндіріс мұқтажына тазаланған тұрмыстық және жаңбыр суын 

қолдану; 
- өндірістік суды ауыл шаруашылығын суландыруға пайдалану; 

- айналмалы су жүйесінде өндірістік лас суды тазартпай-ақ немесе 
жартылай тазартып қайта қолдану немесе басқа өндірістің, цехтың 
техникалық қажетіне жарату. 

Сонымен қатар тазартылған су тасталатын суаттың қуатын және оның 
өзін-өзі тазарту қабілетін ескеру керек. 

Жалпы ағызатын жүйені өнеркәсіп орны шағын, шығарылатын лас су 
құрамы жағынан тұрмыстық лас суға жақын болған жағдайларда қолданады. 
Жалпы ағызатын жүйеде бір ғана су әкету торабы болады. Барлық цехтан 
шығатын өндіріс сулары тұрмыстық және жаңбыр суымен қосылып тазарту 
құрылымдарына бірге ағызылады. 

Бөлек ағызатын жүйелер әртүрлі болуы мүмкін. Бұл жүйенің 
ерекшелігі өндіріс орнында пайда болатын лас су түріне байланысты. 

Бөлек ағызатын жүйеде әр цехтардан шығатын лас суды әкетуге 
арналған бірнеше су әкету тораптары болады. Бұл тораптар өндірістік деп 
аталады. Ал тұрмыс және жаңбыр сулары бөлек жаңбыр немесе тұрмыстық 
лас су тораптарымен әкетіледі. 

Бүкіл өндірістен шығатын лас су тұрмыстық лас сулармен қосылып 
өндірістік-тұрмыстық торабын түзеді. Өндірістік лас су мен жаңбыр суын 
әкететін торап өндірістік жаңбыр су торабы деп аталады. 

Өнеркәсіп орындарының кейбір жеке цехтарының лас 
суларындаарнаулы ластаушылар болуы мүмкін. Сондықтан оларды су әкету 
жүйесіне тастау алдында жергілікті қондырғылардан өткізу керек. Мысалы: 
Жүнді өңдеу фабрикасының лас суында майлар және талшықтар кездеседі. 
Бұл ластағыш заттар жергілікті тазалау қондырғыларында ұсталып қалады. 

Тазарған лас су фабриканың жалпы лас суына қосылып әрі қарай 
қаланың биохимиялық тазалау ғимаратына жіберіледі. Өндіріссуының 
жартылай айналымы бар бөлек ағызатын жүйесін кейбір өндірістік суларды 
жартылай тазартып қайта пайдалануға немесе басқа цехтар мен өндіріс 
орындарын сумен жабдықтауға мүмкін болғанда қолданылады. 

Өндіріс суының толық айналымы бар бөлек ағызатын жүйесін 
өндірістік лас су шығыны көп, ал өзен суының шығыны аз кезде 
қолданылады. 

Өндірістік, тұрмыстық және басқа да лас судың толық айналымы бар 
бөлек ағызатын су әкету жүйесін өзен суы сумен жабдықтау мақсатына 
жетпейтін кезде қолданылады. Бұл жүйені тұйықталған су жүйесі дейді. 

Бұл жүйеде өндіріске қажет су технологиялық процестерде үнемді 
пайдаланылып, сол өндіріс маңында тазартылып және шығындалған судың 
орны толықтырылып қайтадан өндіріске жіберіледі. 

Өндіріс қажетіне жаңбыр, қар және тұрмыстық суларды тазартып 
пайдалануға болады. Жүргізілген есептеулер бойынша бұл тазартылған сулар 
өндірістің суға деген сұранысын 50%-ке дейін қанағаттандырады. 

Өндіріс орнының су әкету жүйесін бағалағанда айналмалы суды, таза 
суды қолданудың коэффициенттерін ескеру керек. 

Айналмалы су коэффициенті: 
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Кайн = qайн/(qайн + qтаза)                               (2.11) 
 

таза су коэффициенті: 
 

Ктаза = (qтаза – qс.тас.)/qтаза                              (2.12) 
 

мұндағы qайн және qтаза - айналмалы және су көзінен алынатын су 
шығыны, м3/ сағ.: qайн + qтаза - шығындалатын судың жалпы саны, м3/сағ.: qс.тас 
- суатқа тасталатын лас су шығыны, м3/сағ. 

Соңғы жылдары өндірісте су айналымы өсіп келеді. Айналмалы судың 
қолданылуы қара және түсті металлургия саласында - 0,8; химия 
өнеркәсібінде - 0,83, целлюлоза-кағаз өнеркәсібінде - 0,65 болды. 

Канализация жүйелерін есептеу 
Халықтың есепті саны 
Халықтың есепті саны деп болжау кезеңінің аяғында қалада немесе 

елді мекендерде тұратын тұрғындар санын айтамыз. 
Қалаларға, елді мекендерге болжау кезеңі жобалау негізінде 

қабылданады. Жобалау кезеңі қалаларға алдын ала беріледі. Оны 20-25 
жылға тең қабылдайды. Ал кәсіпорынның болжау кезеңі өндірістің толық 
өнімділігіне шыққан уақыт қабылданады[37]. 

Халықтың болжау санын келесі формуламен анықтаймыз 
 

                    N = Ʃ P F β , адам                                       (2.13) 
 

мұндағы Р - халық тығыздағы, адам/га; F - кварталдар көлемі, га;β - 
канализацияның қызмет ету коэффициенті. 
Ластанған судың шығын мөлшері 

Ластанған судың шығын мөлшері деп бір адамға келтірілген, ал 
өнеркәсіп орындары үшін әрбір шығарған өнімге келтірілген лас су 
шығынын айтамыз. 

Тұрмыстық лас су шығын мөлшерлері тұрғын үйлер салынған 
аудандарда олардың абаттандырылу дәрежесіне сәйкес қабылданады және ол 
климаттық, санитарлы-гигиеналық және т.б. жергілікті жағдайларға 
байланысты. 

Ластанған су шығын мөлшері 2.1 - кестеде келтірілген. 
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Кайн = qайн/(qайн + qтаза)                               (2.11) 
 

таза су коэффициенті: 
 

Ктаза = (qтаза – qс.тас.)/qтаза                              (2.12) 
 

мұндағы qайн және qтаза - айналмалы және су көзінен алынатын су 
шығыны, м3/ сағ.: qайн + qтаза - шығындалатын судың жалпы саны, м3/сағ.: qс.тас 
- суатқа тасталатын лас су шығыны, м3/сағ. 

Соңғы жылдары өндірісте су айналымы өсіп келеді. Айналмалы судың 
қолданылуы қара және түсті металлургия саласында - 0,8; химия 
өнеркәсібінде - 0,83, целлюлоза-кағаз өнеркәсібінде - 0,65 болды. 

Канализация жүйелерін есептеу 
Халықтың есепті саны 
Халықтың есепті саны деп болжау кезеңінің аяғында қалада немесе 

елді мекендерде тұратын тұрғындар санын айтамыз. 
Қалаларға, елді мекендерге болжау кезеңі жобалау негізінде 

қабылданады. Жобалау кезеңі қалаларға алдын ала беріледі. Оны 20-25 
жылға тең қабылдайды. Ал кәсіпорынның болжау кезеңі өндірістің толық 
өнімділігіне шыққан уақыт қабылданады[37]. 

Халықтың болжау санын келесі формуламен анықтаймыз 
 

                    N = Ʃ P F β , адам                                       (2.13) 
 

мұндағы Р - халық тығыздағы, адам/га; F - кварталдар көлемі, га;β - 
канализацияның қызмет ету коэффициенті. 
Ластанған судың шығын мөлшері 

Ластанған судың шығын мөлшері деп бір адамға келтірілген, ал 
өнеркәсіп орындары үшін әрбір шығарған өнімге келтірілген лас су 
шығынын айтамыз. 

Тұрмыстық лас су шығын мөлшерлері тұрғын үйлер салынған 
аудандарда олардың абаттандырылу дәрежесіне сәйкес қабылданады және ол 
климаттық, санитарлы-гигиеналық және т.б. жергілікті жағдайларға 
байланысты. 

Ластанған су шығын мөлшері 2.1 - кестеде келтірілген. 
  

2.1 - кесте 

Аудандардың абаттандырылу дәрежесі Бір тұрғынға келетін лас 
су мөлшері, л/тәул. 

1. Үй ішкі су құбырымен және канализация 
жүйесімен жабдықталған, ваннасыз 125-160 

II. Үй ішкі су құбырымен және канализациямен, 
ваннамен жабдықталған. Ыстық су жергілікті 

жылытқыштармен қыздырылады 
160-230 

III. Үй ішкі су құбырымен, канализациямен және 
орталықтандырылған ыстық су жүйесімен 

жабдықталған 
230-350 

Канализациясыз аудандарда лас су шығыны бір адамға 25 л/ тәул. 
Жергілікті кәсіпорын қажетіне жаратылатын су шығыны және есепке 
алынбайтын лас су шығыны қаланың жалпы лас су шығынынан 5%-ке тең 
деп алынады. Өндіріс орнындағы тұрмыстық судың шығын мөлшері қай 
өндіріс болса да бірдей[37]. 

Өндіріс орнындағы тұрмыстық лас су шығын мөлшері 2.2 - кестеде 
келтірілген. 

2.2 - кесте 

Цехтар Бір жұмысшыға келетінлас су 
шығын мөлшері, л/ауыстырым 

Ыстық (1м3- ға жылу бөліну 80 кдж/сағ 
артық болғанда) 

Салқын 

45 
 

25 

Сусебердегі су шығыны бір торға 500 л/сағ тең қабылданады. 
Сусебердің пайдалану ұзақтығы ауыстырым соңынан 45 минут. Сусебер 
торының санын жұмысшылар және өндіріс категориясына байланысты 
қабылдайды[37]. 
Ластанған су шығынының біркелкісіздік коэффициенті 

Ластанған су шығыны жыл ішіндегі тәуліктерде және тәулік ішіндегі 
сағаттарда тербелмелі, әртүрлі болады. Осы тербелудің негізгі сипаттамасы 
болып біркелкісіздік коэффициенті саналады. Біркелкісіздік коэффициенті 
сағаттық, тәуліктік, жаппы біркелкісіздік коэффициенті болып бөлінеді. 
Біркелкісіздік коэффициенттің мәні қала үлкен болса аз, ал неғұрлым кіші 
болса көп болады. 

Тәуліктік біркелкісіздік коэффициент: 
 

𝐾𝐾1 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄               (2.14) 
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мұндағы Qmax, Qmid - жыл ішіндегі максималды және орташа 
тәуліктік шығындар, м3. 

Тәуліктік біркелкісіздік коэффициенті тек қаланың тұрмыстық лас су 
шығынын бағалауға қолданылады. Ол жергілікті жағдайларға байланысты 
1,1 - 1,3 - ке тең. 

Сағаттық біркелкісіздіқ коэффициент: 
 

𝐾𝐾2 = 𝑞𝑞max (𝑚𝑚)
𝑞𝑞𝑚𝑚𝑞𝑞𝑞𝑞 (𝑚𝑚)              (2.15) 

 
мұндағы q max (m), q mid (m) - тәулік ішіндегі максималды және 

орташа сағаттық лас су шығыны, м3. 
Жалпы біркелкісіздік коэффициент: 
 

K genmax = K1 · K2(2.16) 
 
К gen max мәні СНиП-тің 2 кестесінен алады. 
Өндіріс орнынан келетін лас су шығынының тербелісін сипаттау үшін 

сағаттық біркелкісіздік коэффициенті қолданылады: 
 

K3 = q max/q mid                                      (2.17) 
 

мұндағы q max, q mid - ауыстырымдағы бір сағат ішіндегі максимал 
және орташа шығын, м3. 

Бұл сағаттық біркелкісіздік коэффициент өндіріс саласына, шығатын 
өнім түріне, технологиялық процестің ерекшелігіне байланысты өзгеріп 
отырады. Жобалау кезінде К3-ті ұқсас өнеркәсіп тәжірибесінен алады[37]. 

 
2.4. Ластанған судың есептік шығындары 

 
Есептік шығын деп канализациялық ғимараттың болжау кезеңінің 

аяғына дейінгі өткізе алатын ең көп шығынды айтамыз. 
Су әкету құрылымдарын есептегенде орташа және максималды 

тәуліктік, сағаттық, секундтық шығындарды табу талап етіледі. 
Қала тұрғындарының ластанған суының шығынын анықтау 
Елді мекеннің немесе бір ауданның тұрмыстық ластанған суының 

шығынын оларға берілген суды әкету мөлшерімен qb (жыл ішіндегі орташа 
тәуліктік) немесе qbmax (суды әкетудің ең жоғарғы тәулігінде) келесі 
формулалар бойынша анықталады: 

 
𝑄𝑄 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑞𝑞𝑏𝑏∙𝑁𝑁

1000; м
3/тәул                                                       (2.18) 

 
𝑄𝑄 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑞𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁

1000 ; м3/тәул                                                    (2.19) 
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мұндағы Qmax, Qmid - жыл ішіндегі максималды және орташа 
тәуліктік шығындар, м3. 

Тәуліктік біркелкісіздік коэффициенті тек қаланың тұрмыстық лас су 
шығынын бағалауға қолданылады. Ол жергілікті жағдайларға байланысты 
1,1 - 1,3 - ке тең. 

Сағаттық біркелкісіздіқ коэффициент: 
 

𝐾𝐾2 = 𝑞𝑞max (𝑚𝑚)
𝑞𝑞𝑚𝑚𝑞𝑞𝑞𝑞 (𝑚𝑚)              (2.15) 

 
мұндағы q max (m), q mid (m) - тәулік ішіндегі максималды және 

орташа сағаттық лас су шығыны, м3. 
Жалпы біркелкісіздік коэффициент: 
 

K genmax = K1 · K2(2.16) 
 
К gen max мәні СНиП-тің 2 кестесінен алады. 
Өндіріс орнынан келетін лас су шығынының тербелісін сипаттау үшін 

сағаттық біркелкісіздік коэффициенті қолданылады: 
 

K3 = q max/q mid                                      (2.17) 
 

мұндағы q max, q mid - ауыстырымдағы бір сағат ішіндегі максимал 
және орташа шығын, м3. 

Бұл сағаттық біркелкісіздік коэффициент өндіріс саласына, шығатын 
өнім түріне, технологиялық процестің ерекшелігіне байланысты өзгеріп 
отырады. Жобалау кезінде К3-ті ұқсас өнеркәсіп тәжірибесінен алады[37]. 

 
2.4. Ластанған судың есептік шығындары 

 
Есептік шығын деп канализациялық ғимараттың болжау кезеңінің 

аяғына дейінгі өткізе алатын ең көп шығынды айтамыз. 
Су әкету құрылымдарын есептегенде орташа және максималды 

тәуліктік, сағаттық, секундтық шығындарды табу талап етіледі. 
Қала тұрғындарының ластанған суының шығынын анықтау 
Елді мекеннің немесе бір ауданның тұрмыстық ластанған суының 

шығынын оларға берілген суды әкету мөлшерімен qb (жыл ішіндегі орташа 
тәуліктік) немесе qbmax (суды әкетудің ең жоғарғы тәулігінде) келесі 
формулалар бойынша анықталады: 

 
𝑄𝑄 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑞𝑞𝑏𝑏∙𝑁𝑁

1000; м
3/тәул                                                       (2.18) 

 
𝑄𝑄 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑞𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁

1000 ; м3/тәул                                                    (2.19) 
 

мұндағы Q mid - орташа тәуліктік шығын, м3/тәул; 
  Q max - максимал тәуліктік шығын, м3/тәул; 
N - тұрғындар саны, адам. 

Егер суды әкету мөлшері қаланың әр ауданында әртүрлі болса,онда 
тәуліктік шығынды анықтау мынаформула бойынша жүргізіледі: 

 
Q mid = (qb1 · N1 + qb2 · N2 + … + qbn · Nn) · 0,001       (2.20) 

 
мұндағы qb1, qbn - әр аудандағы суды әкету мөлшері, л/тәул адам, 
N1, Nn - сол аудандағы тұрғындардың саны, адам. 
Ең жоғарғы максималды тәуліктік шығын мына формуламен де 

анықталуы мүмкін. 
             Q max = Q mid · K1    (2.21) 

 
мұндағы К1 - тәуліктік біркелкісіздік коэффициент. 
Максималды сағаттық және секундтық шығын келесі формуламен 

анықталады[37]. 
𝑞𝑞max(𝑚𝑚) = 𝑞𝑞𝑏𝑏∙𝑁𝑁

24∙1000  K gen max, м3/сағ                                (2.22) 
 

q maxs = q mids K gen max, л/с(2.23) 
 

мұндағы 
𝑞𝑞𝑚𝑚𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑞𝑞𝑏𝑏∙𝑁𝑁

86400л/с                                                (2.24) 
 

К gen max - жалпы біркелкісіздік коэффициенті. 
qb, К gen max - анықтауда СНиП 2.04.03-85 (ҚМ және Е) нұсқауларын 

қолдану керек. 
Суды әкету құбырларын есептеу және жобалау кезінде есепті 

шығынды К gen max ескере отырып орындау керек. 
Елді мекеннің ластанған сулар шығынын квартал бойынша анықтау 

2.3 - кесте бойынша жүргізілуі керек. 
2.3 - кесте 

кварталда
р нөмірі 

кварталдар 
ауданы, F га 

тұрғындар 
тығыздығы 
Р, адам/га 

тұрғындар 
саны N, 

адам 

су әкету 
мөлшері qb, 

л/тәул. 

орташа 
тәулік 
шығын 
м3/тәул 

орташа 
секундтық 

шығын 
qmidsл/с 

 
Есептік шығындарды келесі тәсілдер бойынша да анықтауға болады:  
а) салынатын жүйенің меншікті көлеміне келетін тұрғындар саны 

бойынша, яғни тұрғындар тығыздығы бойынша;  
ә) ластанған суды әкету модулі, яғни 1 га ауданға келетін меншікті 

шығын бойынша. 
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Ластанған судың шығынын суды әкету модулі бойынша анықтау 
ыңғайлы.  

q = q0 · F · K gen max, л/с (2.25) 
 

Ластанған суды әкету модулін мына формула бойынша табамыз: 
𝑞𝑞0 = 𝑞𝑞𝑏𝑏∙𝑃𝑃

86400(2.26) 
 
мұндағы qо - суды әкету модулі, л/с. га. 
Ластанған суды әкету модулі арқылы әр кварталдағы тұрмыстық 

ластанған судың шығынын анықтау 2.4 - кесте бойынша жүргізіледі. 
2.4 - кесте 

аудандар кварталдар 
нөмірі 

квартал  
ауданы F, 

га 

ластанған 
суды әкету 
модулі qo, 

л/с, га 

орташа 
секундтық 

шығын, 
л/с 

k gen max 
есептік 
шығын, 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 

Тұрмыстық су құбырына ластанған су арнайы мақсаттағы 
ғимараттардан да қабылданады. Оларға моншалар, кір жуатын орындар, 
театрлар, асханалар, мейманханалар, ауруханалар, оқу орындары және т.б. 
жатады. Олардағы ластанған судың шығыны тұрғын үйлердегі тұрғылықты 
тұрғындарға мөлшерленген су әкету мөлшеріне сай құралады. 

Арнайы мақсаттағы ғимараттардан шыққан шоғырланған шығын келесі 
теңдеумен табылады. 

 
𝑄𝑄 шоғ = 𝑞𝑞1шоғ.𝑁𝑁1+𝑞𝑞2шоғ 𝑁𝑁2+...𝑞𝑞𝑛𝑛шоғ 𝑁𝑁𝑛𝑛

1000 (𝑁𝑁1+𝑁𝑁2+...+𝑁𝑁𝑛𝑛) ; м3               (2.27) 
 

мұндағы q1шоғ, q2шоғ, qnшоғ – лас су шығынының әрбір корсеткіші 
үшін берілген (1 адамға, 1 кг. құрғақ іш киімге және с.с.) 

Қалдық лас су шығынының мөлшері 
 

𝑄𝑄𝑏𝑏.қал = 𝑞𝑞𝑏𝑏 − (𝑄𝑄шоғ∙1000𝑁𝑁 ) л/тәул                                    (2.28) 
 

 
мұндағы Q шоғ - арнайы мақсаттағы ғимараттардан шыққан 

шоғырланған шығын, м3; 
qb.қал - қалдық лас су шығын нормасы, л/тәул, адам; 
N - адам саны. 
Уақытша тұратын адамдарды қамтамасыз ететін санаторилер, демалыс 

үйлері, облыстық және аудандық ауруханалар, вокзалдар, мейманханалар 
және басқалары үшін суды әкету мөлшері қосымша анықталады, ал 
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Ластанған судың шығынын суды әкету модулі бойынша анықтау 
ыңғайлы.  

q = q0 · F · K gen max, л/с (2.25) 
 

Ластанған суды әкету модулін мына формула бойынша табамыз: 
𝑞𝑞0 = 𝑞𝑞𝑏𝑏∙𝑃𝑃

86400(2.26) 
 
мұндағы qо - суды әкету модулі, л/с. га. 
Ластанған суды әкету модулі арқылы әр кварталдағы тұрмыстық 

ластанған судың шығынын анықтау 2.4 - кесте бойынша жүргізіледі. 
2.4 - кесте 

аудандар кварталдар 
нөмірі 

квартал  
ауданы F, 

га 

ластанған 
суды әкету 
модулі qo, 

л/с, га 

орташа 
секундтық 

шығын, 
л/с 

k gen max 
есептік 
шығын, 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 

Тұрмыстық су құбырына ластанған су арнайы мақсаттағы 
ғимараттардан да қабылданады. Оларға моншалар, кір жуатын орындар, 
театрлар, асханалар, мейманханалар, ауруханалар, оқу орындары және т.б. 
жатады. Олардағы ластанған судың шығыны тұрғын үйлердегі тұрғылықты 
тұрғындарға мөлшерленген су әкету мөлшеріне сай құралады. 

Арнайы мақсаттағы ғимараттардан шыққан шоғырланған шығын келесі 
теңдеумен табылады. 

 
𝑄𝑄 шоғ = 𝑞𝑞1шоғ.𝑁𝑁1+𝑞𝑞2шоғ 𝑁𝑁2+...𝑞𝑞𝑛𝑛шоғ 𝑁𝑁𝑛𝑛

1000 (𝑁𝑁1+𝑁𝑁2+...+𝑁𝑁𝑛𝑛) ; м3               (2.27) 
 

мұндағы q1шоғ, q2шоғ, qnшоғ – лас су шығынының әрбір корсеткіші 
үшін берілген (1 адамға, 1 кг. құрғақ іш киімге және с.с.) 

Қалдық лас су шығынының мөлшері 
 

𝑄𝑄𝑏𝑏.қал = 𝑞𝑞𝑏𝑏 − (𝑄𝑄шоғ∙1000𝑁𝑁 ) л/тәул                                    (2.28) 
 

 
мұндағы Q шоғ - арнайы мақсаттағы ғимараттардан шыққан 

шоғырланған шығын, м3; 
qb.қал - қалдық лас су шығын нормасы, л/тәул, адам; 
N - адам саны. 
Уақытша тұратын адамдарды қамтамасыз ететін санаторилер, демалыс 

үйлері, облыстық және аудандық ауруханалар, вокзалдар, мейманханалар 
және басқалары үшін суды әкету мөлшері қосымша анықталады, ал 

шығындар мына теңдеумен анықталады: 
 

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑞𝑞𝑏𝑏𝑖𝑖
1000 ; М3/ТӘУЛ                                               (2.29) 

 
мұндағы qbi - суды әкетудің әрбір көрсеткіші үшін берілген су шығын 

мөлшері, л/тәул; mi - тәуліктік су әкету түрінің көрсеткіш саны[37]. 
Өндірістік ластанған сулар 
Өндірістік ластанған сулардың есептік шығынын технологтардың 

деректерімен анықтайды. Ондайлар жоқ кезде меншікті шығынмен яғни 1 
тонна өнімге, 1 агрегатқа берілген шығын шығаратын өнім көлеміне немесе 
агрегат саны бойынша анықталады. Шығынды анықтау мына теңдеулермен 
жүргізіледі: 

 𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
өнд = 𝑚𝑚∙П

1000; м
3/тәул                                       (2.30) 

 
𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
өнд = 𝑚𝑚∙Па∙К3

Т∙3600 ; л/с                                       (2.31) 
мұндағы m - 1 т өнімге келетін ластанған судың меншікті шығыны, л; П 

- өндірістің тәуліктік өнімділігі; Па - өндірістің ауыстырымдағы ең жоғарғы 
өнімділігі; Т - ауыстырымның ұзақтығы, сағ; К3 - су әкетудің біркелкісіздік 
коэффициенті, оны өндірістің сапасы мен технологиясына байланысты 
қабылдайды. 

Технологтар берген деректерде өндірістік ластанған судың шығыны 
және оның құбырға қабылдану режимі болуы мүмкін. Онда ең жоғарғы 
ауыстырымдағы ластанған судың шығынын келесі теңдеумен табады, яғни 

 
𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
өнд = (𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

өнд ∙ К1) ÷ (8 ∙ 3600), л/с                   (2.32) 
 
Шаруашылық-тұрмыстық ластанған су 

Өндірістегі тұрмыстық ластанған су шығынын өндірісте жұмыс 
істейтін жұмысшылар санына байланысты анықтайды. 

Есептік шығын ең жоғарғы ауыстырымдағы салқын және ыстык цехта 
істейтін жұмысшыларға арналған су әкету мөлшері бойынша келесі 
теңдеулермен анықталады. 

 
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑑𝑑 = 25 𝑁𝑁1+45𝑁𝑁2

1000 ; м3/тәул                            (2.33) 
 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄(𝑄𝑄) = 25𝑁𝑁3∙𝐾𝐾1+45𝑁𝑁4∙𝐾𝐾2
𝑇𝑇∙1000            (2.34) 

 
𝑞𝑞𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑞𝑞 = 25𝑁𝑁3∙𝐾𝐾1+45𝑁𝑁4∙𝐾𝐾2

𝑇𝑇∙3600                (2.35) 
 
мұндағы N1 және N2 - тәуліктегі 25 л және 45 л су әкету мөлшерімен жұмыс 
істейтін жұмысшылар саны; N3 және N4 - ең жоғарғы (максималдық) 
ауыстырымдағы 25 л және 45 л су әкету мөлшерімен жұмыс істейтін 
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жұмысшылар саны; К1 және К2 - салқын және ыстық цехқа сәйкес сағаттық 
біркелкісіздік коэффициенттері; Т - жұмыс сағаттарының саны 
(ауыстырымның ұзақтығы), сағ. 

Сусебердің (душтардың) ластанған сулары 
Өнеркәсіп орындарындағы сусеберлерден келетін есептік шығынды әр 

ауыстырымнан кейінгі 45 минут ішіндегі әрбір сусеберлік тордан 500 л/сағ су 
әкетіледі деп есептелінеді. Сусеберлік тордың санын өндіріс орнының 
категориясына және максималдық ауыстырымдағы жұмысшылар санына 
байланысты қабылдайды. 

Максималдық ауыстырымнан кейінгі сусебердің сағаттық 
максималдық шығыны мынаған тең 

 
𝑞𝑞 сусеб
ауыс 𝑠𝑠 = 500∙𝐶𝐶∙45

60       (2.36) 

 
максималдық ауыстырымдағы секундтық шығын 
 

𝑞𝑞 сусеб
ауыс 𝑠𝑠 = 500∙𝐶𝐶∙45

60∙2700                 (2.37) 
 

Жеке сусебер орнатқанда есептік шығынды I процедураға берілген 
мөлшер бойынша анықтайды: ыстық цех үшін 60 л/процедураға, салқын цех 
үшін 40 л/процедураға тең қабылданады. 

Ластанған судың қосынды шығындары жəне əкету режимдері 
Канализациялық құрылымдардың өлшемдерін анықтау үшін келетін 

лас су көлемін білу қажет. Әр объектіден келетін лас су көлемі тәулік ішінде 
әр түрлі болады. Ұзақ уақыт бақылау негізінде торапқа лас судың тербелмелі 
келуін ескермеуге болатын ауытқулары бар заңдылыққа бағынатыны 
анықталған. 

Әртүрлі категориялы ластанған сулардың есептік тәуліктік, сағаттық, 
секундтық шығындарын анықтап алып жалпы қосынды есептік шығынды 
табады. Ол үшін максималдық сағаттық немесе максималдық секундтық 
шығынды үнемі қосып отырады. Осындай жолмен табылған шығын көп 
жағдайда артық болады, өйткені әртүрлі категориялы ластанған сулардың 
көтеріңкі шығыны уақытымен сай келмейді. Нақты қосынды шығынды 
анықтау үшін тек қана әртүрлі категориялы сулардың максималдық 
шығынын білу жеткілікті емес сонымен бірге олардың тәулік ішіндегі әкету 
режимін білу керек. Сондықтан тәулік сағаттары бойынша ластанған судың 
келу кестесін құрады. Ол сорғыш бекетінің жұмыс режимін, сорғыштар 
бекетіндегі қабылдағыш резервуар көлемін және канализацияның тазалу 
ғимараттарының өлшемдерін анықтағанда керек болады. 

Елді мекендердегі ластанған судың әкету режимдерін оқып үйрену 
үшін сулардың шығындарының тербелу графигін құруға мүмкіндік береді. 
Олар кесте немесе графикалық (текшелік және интеграл) түрде берілуі 
мүмкін. 
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жұмысшылар саны; К1 және К2 - салқын және ыстық цехқа сәйкес сағаттық 
біркелкісіздік коэффициенттері; Т - жұмыс сағаттарының саны 
(ауыстырымның ұзақтығы), сағ. 

Сусебердің (душтардың) ластанған сулары 
Өнеркәсіп орындарындағы сусеберлерден келетін есептік шығынды әр 

ауыстырымнан кейінгі 45 минут ішіндегі әрбір сусеберлік тордан 500 л/сағ су 
әкетіледі деп есептелінеді. Сусеберлік тордың санын өндіріс орнының 
категориясына және максималдық ауыстырымдағы жұмысшылар санына 
байланысты қабылдайды. 

Максималдық ауыстырымнан кейінгі сусебердің сағаттық 
максималдық шығыны мынаған тең 

 
𝑞𝑞 сусеб
ауыс 𝑠𝑠 = 500∙𝐶𝐶∙45

60       (2.36) 

 
максималдық ауыстырымдағы секундтық шығын 
 

𝑞𝑞 сусеб
ауыс 𝑠𝑠 = 500∙𝐶𝐶∙45

60∙2700                 (2.37) 
 

Жеке сусебер орнатқанда есептік шығынды I процедураға берілген 
мөлшер бойынша анықтайды: ыстық цех үшін 60 л/процедураға, салқын цех 
үшін 40 л/процедураға тең қабылданады. 

Ластанған судың қосынды шығындары жəне əкету режимдері 
Канализациялық құрылымдардың өлшемдерін анықтау үшін келетін 

лас су көлемін білу қажет. Әр объектіден келетін лас су көлемі тәулік ішінде 
әр түрлі болады. Ұзақ уақыт бақылау негізінде торапқа лас судың тербелмелі 
келуін ескермеуге болатын ауытқулары бар заңдылыққа бағынатыны 
анықталған. 

Әртүрлі категориялы ластанған сулардың есептік тәуліктік, сағаттық, 
секундтық шығындарын анықтап алып жалпы қосынды есептік шығынды 
табады. Ол үшін максималдық сағаттық немесе максималдық секундтық 
шығынды үнемі қосып отырады. Осындай жолмен табылған шығын көп 
жағдайда артық болады, өйткені әртүрлі категориялы ластанған сулардың 
көтеріңкі шығыны уақытымен сай келмейді. Нақты қосынды шығынды 
анықтау үшін тек қана әртүрлі категориялы сулардың максималдық 
шығынын білу жеткілікті емес сонымен бірге олардың тәулік ішіндегі әкету 
режимін білу керек. Сондықтан тәулік сағаттары бойынша ластанған судың 
келу кестесін құрады. Ол сорғыш бекетінің жұмыс режимін, сорғыштар 
бекетіндегі қабылдағыш резервуар көлемін және канализацияның тазалу 
ғимараттарының өлшемдерін анықтағанда керек болады. 
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Олар кесте немесе графикалық (текшелік және интеграл) түрде берілуі 
мүмкін. 

Өндірістік ластанған судың әкету режимін технологтар берген деректер 
немесе олар жоқ кезде ауыстырылым бойынша бірқапыпты етіп 
қабылдайды[37]. 

Канализация тораптары 
Канализациялық құбырлардағы ластанған судың ағу режимдері 
Канализация торабымен тасымалданатын ластанған судың құрамында 

көп мөлшерде органикалық еріген және минералдық ерімеген қоспалар 
болады. Ерімеген қоспалар массасы құрғақ зат бойынша тәулігіне бір адамға 
0,065 кг шамасында болады. Жылдамдық аз болғанда құбырға бұл заттар 
тұнба түрінде түсіп, оның өткізу қабілетін төмендетеді немесе кейде бітеп 
тастауы мүмкін. Сондықтан лас судың қозғалу режимін, тұнбаланбайтын 
немесе ағынның өзін-өзі тазарту жылдамдығын және лас су ағынының 
тасымалдаушы қабілетін білу қажет. Зерттеулер нәтижесі бойынша 
канализация торабында органикалық ерімеген заттар жақсы, ал ерімеген 
минералды қоспалар (құм, қиыршық тас, т.б.) нашар тасымалданатыны 
анықталған. Құбырға түсетін тұнбада ірілігі 1 мм-ден көп 3-8% органикалық 
заттар, ірілігі 1 мм-дің шамасында 92-97% минералды заттар болады. 
Канализация торабында нығыздалған тұнбаның тығыздығы орташа 1,6 т/м3, 
нығыздалмаған тұнбаның тығыздығы 1,4 т/м3 болатын сұйықтың құбырмен 
қозғалғандағы арын жоғалуын анықтау: 

 
h = b · vm                                             (2.38) 

 
мұндағы b - сұйықтың түрін, құбыр көлемін ескеретін коэффициент; m 

- дәреже көрсеткіші, ламинарлы қозғалыста m = 1, турбулентті қозғалыста - 
m = 1,75. 

V - сұйықтың орташа қозғалыс жылдамдьіғы, м/с; 
Ағын режимінің қозғалысының сипаттамасы болып өлшемсіз 

Рейнольдс саны Rе саналады. Rе саны толық толған құбырлар үшін 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑣𝑣∙𝑑𝑑
𝑣𝑣 = 𝑣𝑣∙4𝑅𝑅

𝑣𝑣            (2.39) 
мұндағы Rе - Рейнольдс саны; d - құбыр диаметрі, мм; v -сұйықтың 

тұтқырлығының кинематикалық коэффициенті. 
Таза су қозғалысын зерттегенде: егер Rе < 2320 болса қозғалыс режимі 

ламинарлы, ал Rе > 2320 болса қозғалыс режимі турбулентті болатындығы 
дәлелденген. Сұйықтықтың канализация торабындағы қозғалысы турбулентті 
режимде өтеді. Сұйықтық ағынының негізгі сипаттамалары болып шығын, 
ағынның орташа жылдамдығы, ағын қимасының ауданы, гидравликалық 
радиус, гидравликалық ылдилық, құбыр қабырғасының кедір-бұдырлығының 
коэффициенті саналады. 

Ластанған судың канализация торабындағы қозғалысы бірқалыпты 
немесе бірқалыпсыз болуы мүмкін. 

Бірқалыпты деп лас сулардың орташа ағын жылдамдығы оның 
арнасының ұзындығы бойынша өзгермеген жағдайды айтамыз. Бұл қозғалыс 
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келесі жағдайларда болады: 
1) шығын, ағын қимасының ауданы, гидравликалық ылдилық тұрақты 

болса; 
2) құбыр ұзындығы бойынша бір типті кедір-бұдырлық болса; 
3) жергілікті кедергілер болмаса. 
Бірқалыпсыз қозғалыс арнаның қимасының ауданы бойынша ағынның 

орташа жылдамдығы әртүрлі болғанда пайда болады. Бірқалыпсыз қозғалыс 
арнаның әр түрлі нақты қиындыларында орташа ағын жылдамдығы әр түрлі 
болғанда болады[37]. 

 
2.5. Канализация құбырлары мен коллекторларының кесінді қималары 

 
Канализация құбырларының кесінді қималарының бірнеше түрлері 

кездеседі (2.5 - сурет). Олардың 90% - тен көбі дөңгелек қима. Ал қалған 
түрлері ластанған суларды канализациялық ғимараттарға бөлу, тұнбаны 
тұнба өңдейтін қондырғыларға әкету үшін қолданылады. Сығылған 
қиындылар ластанған сулардың шығыны көп және біркелкі, құбырдың тарту 
тереңдігі таяз болса қолданылады. Созылған қималар лас сулардың 
шығындары біркелкі емес жағдайда қолданылады. Созылған қималарды ені 
және салатын орны тар болғанда, ал науа тәрізділер өнеркәсіп орындарында 
қолданылады. 

Гидравликалық жағынан ең тиімдісі - дөңгелек қималар. Бұл қималар 
берік, төзімді, пайдалануға ыңғайлы. 

Гидравликалық сипаттамасы жағынан алсақ өткізу қабілеті жоғары 
болып дөңгелек қималар саналады, себебі бұлардың гидравликалық радиусы 
үлкен. Гидравликалық радиус дегеніміз ағынның қимасының ауданының 
суланған периметрге қатынасы  

𝑅𝑅 = 𝑤𝑤
𝑓𝑓                                   (2.40) 

мұндағы W  - нақты қиманың ауданы, м2; f - суланған периметр, м. 
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үлкен. Гидравликалық радиус дегеніміз ағынның қимасының ауданының 
суланған периметрге қатынасы  

𝑅𝑅 = 𝑤𝑤
𝑓𝑓                                   (2.40) 

мұндағы W  - нақты қиманың ауданы, м2; f - суланған периметр, м. 
 

 
 
2.5– сурет. Канализация құбырлары мен коллекторларыныңкесінді қималары: 
а) дөңгелек, ә) жартылай дөңгелек, б) банкет тәрізді, в) шатыр тәрізді, г) 
жұмыртқа тәрізді, д) эллипс тәрізді, е) науа тәрізді, ж) бесбұрышты, з) 
тікбұрышты, и) трапеция тәрізді 

Құбыр толық немесе жартылай толған кездегі гидравликалық радиус 
 

 R = 0,25d      (2.41)  
 

мұндағы R - гидравликалық радиус, м; 
d - құбырдың диаметрі, мм. 
Көлденең қимасының пішінін таңдағанда техника-экономикалық 

көрсеткіштер мен қатар коллекторларды төсегенде монтаж жұмыстарында 
индустриялды әдістерді пайдалану мүмкіншілігін қарастыру қажет[37]. 

 
2.5.1Құбырларды гидравликалық есептеуге арналған формулалар 

 
Гидравликалық есептеулерге максималды секундтық шығынға 

арналған құбыр диаметрін, ылдилығын, толу дәрежесін, арын жоғалуын, 
ағын жылдамдығын табу кіреді. Канализация құбырларын гидравликалық 
есептеу келесі ретпен жүргізіледі. Шығынның тұрақтылық теңдеуі: 

 
q  = w · v         (2.42) 

 
Ағынның жылдамдығын табуға арналған Шези теңдеуі: 
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 𝑣𝑣 = 𝐶𝐶√𝑅𝑅 ∙ 𝑖𝑖      (2.43)  
 
Үйкелу коэффициентін Н. Павловский теңдеуі арқылы табамыз 
 

𝐶𝐶 = 1
𝑛𝑛1
∙ 𝑅𝑅𝑦𝑦             (2.44) 

 
мұнда у = 2,5√𝑛𝑛1 – 0,13 – 0,75R (√𝑛𝑛1 - 0,1)                         (2.45) 

 
Гидравликалық ылдилықты Дарси теңдеуі арқылы табамыз 
 

𝑖𝑖 = 𝜆𝜆
4𝑅𝑅 ∙

𝑣𝑣2
2𝑔𝑔                                              (2.46) 

 
Ал, үйкеліс коэффициентін келесі теңдеуден табамыз: 
 

1
√𝜆𝜆 = −2lg ( Δ

13,68𝑅𝑅 + 𝑎𝑎2
𝑅𝑅𝑅𝑅)                                  (2.47) 

 
мұндағы R - гидравликалық радиус, м;  
w - нақты қиынды көлемі, м2; 
v - ағынның орташа жылдамдығы, м/с; 
С - ұзындығы бойынша үйкелу коэффициенті; 
і - ағынның гидравликалық ылдилығы; 
n1- кедір-бұдырлық коэффициенті, құбырдың материалына байланысты:  
n1 = 0,013 э 0,014; λ - үйкеліскоэффициенті; g - еркінтүсудіңүдеуі, м/с2;  
a2- құбырлардың (каналдардың) кедір-бұдырлығынескеретінкоэффициент; Δ 
- кедір-бұдырлықэквиваленті, см; Rе - Рейнольдссаны. 

Канализация құбырларын гидравликалық есептегенде графиктер, 
номограммалар және кестелер қолданылады. Бұлар академик Н.Н. 
Павловский мен профессор Н.Ф. Федоров формулалары бойынша 
құрастырылған. Соңында шығатын нәтижелері бірдей болғандықтан 
жоғарыда көрсетілген теңдеулердің кез-келгенімен есептеулер жүргізуге 
болады. 

Ластанған судың есептік ағыс жылдамдығы мен минималдық 
ылдилығы 

Канализация торабы қалыпты жұмыс істеуі үшін сұйықтың өзін-өзі 
тазарту жылдамдығын қамтамасыз ететіндей ылдилықтар қабылданады. 
Ағын жылдамдығы ылди мен гидравликалық радиусқа тәуелді. Ылди немесе 
гидравликалық радиус көбейсе сұйықтың жылдамдығы өседі. Орташа 
жылдамдықты келесі теңдеумен анықтайды. 

 
Vop = q/w,   м/с                               (2.48) 

 
мұндағы q - есептік шығын, м3/с; w - нақты қиынды көлемі, м2.  
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Қиманың ортасындағы жылдамдық ағынның орташа жылдамдығынан 
өзгеше. Қиманың ортасында жылдамдық түбіндегі және қабырғасындағы 
жылдамдықтарға қарағанда көбірек. Сондықтан ағынның жеткілікті 
жылдамдығына қарамастан кейде коллектор науаларының түбіне тұнба 
жиналып қалады. Коллектор диаметрі өскен сайын ерімеген тұнбалар көбірек 
тасымалдануы үшін түп жылдамдығы артуы керек. Түп жылдамдығына 
канализация торабының есебін жүргізу қиындықтар туғызатындықтан 
есептік жылдамдық қарастырылады. 

Есептік жылдамдық деп максималды шығын және есептік толтыру 
кезіндегі ағын жылдамдығын айтады. Есептік жылдамдық максималды және 
минималды ағыс жылдамдықтары арасында болады. 

Максималды жылдамдық болып құбырдың материалының төзімділігін 
кемітпейтін ең үлкен жылдамдық аталады. Максималды жылдамдық металл 
құбырларда 8 м/сек көп емес, ал металл емес құбырларда 4 м/сек, ал жаңбыр 
және жалпы ағызатын жүйелерде металл құбырларда 10 м/сек, басқа 
құбырларда 7 м/сек аспауы керек.  

Минималды жылдамдық болып құбыр немесе коллектордың өзін-өзі 
тазарту қабілетін сақтайтын жылдамдық саналады. 

Өндірістік лас су тұрмыстық лас суға ұқсас болса, онда өндірістік лас 
судың минималды жылдамдығы тұрмыс суынікі сияқты болады.  

Ал басқа жағдайларда құрылыс нормаларын, өндіріс саласының 
ережелерін пайдаланып минималды жылдамдық алынады.  

Құбырдың өзін-өзі тазалайтын жылдамдығын қамтамасыз ету үшін 
ылдилықты қабылдау керек. СНиП-те құбыр диаметріне байланысты 
ылдилықтар көрсетілген[37]. 

Егер құбыр диаметрі белгілі болса, мына теңдеуден минималды 
ылдилық анықталады. 

imin = 1/d                                 (2.49) 
 

Құбырлар мен каналдардың толу дәрежесі 
Құбырлардың диаметрлері гидравликалық есептеу негізінде алынады. 

Егерде лас су шығыны аз болса, онда құбыр диаметрін пайдалану 
талаптарына сәйкес қабылдайды. 

Көше құбырларының диаметрі 200 мм-ден, ал аула құбырларының 
диаметрі 150 мм-ден кем болмауы керек. Минималды диаметр СНиП-те 
беріледі немесе ол есептік шығынға, канализация жүйесіне байланысты 
қабылданады. 

 
  



134

2.5 -кесте 
Минималды диаметр мен ылдилықты қабылдау 

Канализация 
жүйелері 

Минималды диаметр  
dmin, мм Минималды ылдилық,і min 

квартал  
аралық 

құбырлар 

көше 
құбырлары 

квартал аралық 
құбырлар 

көше 
құбырлары 

1. Толық және 
жартылай бөлінген 

жүйелер: а) 
тұрмыстық лас су 

құбырлары 
ә) жаңбыр құбырлары 

 
150 
200 

 
200 
250 

 
0,008 /0,007*/ 

0,007 /0,005*/ 

 
 

0,005 

2. Жалпы ағызатын 
жүйе 200 250 0,007 /0,005*/ — 

* - техника-экономикалық тиімділігі дәлелденсе. 
Есептік толу дәрежесі деп құбырдағы судың максималды ағыс 

тереңдігінің оның диаметріне қатынасын айтамыз - һ/d 
мұндағы һ - ағыс тереңдігі, мм; d - диаметр, мм. 

Канализация құбырларында есептік толу құбырдың диаметріне, 
канализация жүйесіне, атқаратын қызметіне байланысты (тұрмыстық, 
өндірістік, жаңбыр жүйелері) қабылданады. 

Есептік толу дәрежесі СНиП -та құбырдың диаметрінебайланысты 
берілген. 
Канализация құбырларының жергілікті кедергілерін есептеу 

Арынсыз канализациялық құбырлармен суды ағызу кезінде бұру,  
қосу,  құлама және т.б. жағдайларда пайда болатын кедергілерді есептеу 
керек. Жергілікті кедергілер канализация құбырларында тіреп ағу туғызады. 
Соның кесірінен судың ағу жылдамдығы азайып, құбыр түбіне тұнба түседі 
де науаларды бітеп тастайды. Құбырлардың жергілікті кедергіде арын 
жоғалтуы оның кедергі алдындағы және кедергіден соңғы жылдамдық 
жоғалтуы арқылы табылады. Жылдамдықтың күрт төмендеуі ағынның 
бұрылыс және қосылу алдындағы учаскелерде байқалады. 

 
hжер = ζ v2/2g                                     (2.50) 

 
мұндағы ζ - жергілікті кедергі коэффициенті; v - ағынның орташа 

жылдамдығы, м/сек; g - еркін түсудің үдеуі, м/с2. 
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бұрылыс және қосылу алдындағы учаскелерде байқалады. 

 
hжер = ζ v2/2g                                     (2.50) 

 
мұндағы ζ - жергілікті кедергі коэффициенті; v - ағынның орташа 

жылдамдығы, м/сек; g - еркін түсудің үдеуі, м/с2. 
 

 

2.5.2Арынды құбырларды есептеу 
 

Арынды құбырларда лас су құбырларды толтырып ағады. Арынды 
құбырларды есептеу негізі оның техника-экономикалық тиімділігі мен арын 
жоғалуын табу. Құбырдың диаметрі мына теңдеулер арқылы табылады. 

 
𝑞𝑞 = 𝑣𝑣 ∙ 𝑤𝑤 = 𝑣𝑣 𝜋𝜋𝑑𝑑2

4                      (2.51) 
 

𝑣𝑣 = 𝑞𝑞
𝑤𝑤 = 4𝑞𝑞

𝜋𝜋𝑑𝑑2            (2.52) 
 

𝑑𝑑 = √4𝑞𝑞
𝜋𝜋𝜋𝜋                 (2.53) 

 
мұндағы q - шығын, м3/сек; v - ағынның жылдамдығы, м/сек. 
Арынды құбырдағы арын жоғалту Н, үйкеліске жоғалатын арын һүйк, 

жергілікті кедергілерге жоғалатын арындар қосындысынан эһ тұрады: 
 
Н = Һүйк + Ʃ Һжер, м                           (2.54) 
 
Үйкеліске кететін арын жоғалту 
 

ℎүйк = 𝐽𝐽 х 𝐿𝐿 = 𝐿𝐿 𝜆𝜆
4𝑅𝑅

𝜋𝜋2
2𝑔𝑔 = 𝐿𝐿 𝜆𝜆

𝑑𝑑
𝜋𝜋2
2𝑔𝑔                  (2.55) 

 
мұндағы L - құбыр ұзындығы, м; J - гидравликалық ылдилық; λ - 

үйкеліс коэффициенті. 
Жуық есептеулерде ұзын құбырлардың жергілікті кедергілерге 

жоғалған арын қосындысын үйкеліске жоғалған арынынан 10-15% деп алады, 
сонда толық арын жоғалу табылады. 

 
H = 1,1 ÷ 1,15 J · L, м                           (2.56) 

 
Сыртқы канализация жүйелерінжобалау 
Ластанған суларды жинау бассейндері 
Сыртқы канализацияны жобалағанда негізгі қажетті материал ретінде 

елді мекеннің жобалау планы, ал өндіріс орындары үшін өндірістің бас планы 
саналады[37]. 

Канализация торабын жобалауды қала территориясын су бөлу 
сызықтар (қыраттар) бойынша бассейндерге бөлуден басталады. Содан кейін 
мемлекеттік санитарлы-эпидемиялогиялық, балықжәне суды қорғау 
инспекцияларымен келісе отырып тазарту станциясының және лас судың 
суатқа тасталу орны белгіленеді. 

Канализация торабын жобалағанда мүмкіндігінше құбырлардың төселу 
тереңдігін минималды, өндірістік және тұрмыстық лас судың құбырлармен өз 
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бетінше ағу режимін қабылдау керек. Негізгі коллектор және канализациялау 
коллекторларының трассалары, суды жоғары көтеруді қажет ететін аудандар 
үшін сорғыш бекеттерін орнататын алаңдар таңдап алынады. 

Лас суды жоғары көтеру егер торап үлкен тереңдікте, топырақ 
жағдайлары қанағаттанарлықсыз және лас су тазарту ғимаратына өзі ағып 
бара алмаса қолданылады. 

Жекелеген бассейндер шекаралары елді-мекеннің планында 
көлбеулермен көрсетіледі. Оларды жер бедеріне байланысты анықтайды. 

Бассейндердің шекаралары су бөлу сызықтарына сәйкес келеді. Жер 
бедері жазық болса, алдымен жердің гидрогеологиялық шарттарына қарай 
отырып, негізгі коллекторлардың минималды тереңдігін анықтайды. 

Канализация құбырларын тарту əдістері. Көше құбырларын тарту 
схемалары 

Канализация торабын тарту ең маңызды жұмыстардың бірі. Дұрыс 
қабылданған тарту принциптеріне байланысты канализация торабының 
жұмысын азайтуға болады. Құбырларды тартпас бұрын мынадай 
жағдайларды ескеру қажет: 

1) жердің бедерін; 
2) қабылданған канализация жүйесі және канализация торабының 

саны; 
3) даму перспективасы және құрылыстың кезектілігі; 
4) топырақтың сипаттамалары; 
5) көшелердің енділігі және ондағы қозғалыстың шиеленісі; 
6) жер асты құрылымдарының басымдылығы; 
7) өндіріс орындарының орналасу орны және т.б. 
Канализация құбырларын жерге төсегенде алдымен негізгі 

коллекторлар, содан кейін канализациялау бассейндерінің коллекторлары, 
соңында көше торабы таратылады. 

Негізгі және әкету коллекторларының санына, бағытына тазарту 
құрылымдарының орналасу орны мен лас суды тастау орны әсер етеді. Өте 
ірі және жер бедері жазық қалаларда сорғыш станцияларының, тазарту 
құрылымдарының бірнеше болуы тиімді[37]. 

Негізгі коллекторлар өзен немесе суат бойын жағалай орналасады. Жер 
бедері жазық болғанда коллекторлар мүмкіндігінше бассейн ортасы 
бойыншатаратылады. Егер коллектор диаметрі үлкен болса, өзін-өзі тазарту 
жылдамдығын қамтамасыз ету үшін аз ылдилық қажет. 

Барлық коллекторлар қала жолдары, техникалық және жасыл-желек 
зоналарында таратылады. 

Жобалау кезінде канализация коллекторларын тарту схемаларының 
бірнеше жолдарын қарастыра отырып, ішінен техника-экономикалық және 
санитарлы-техникалық жағынан тиімді вариант қабылдау керек. 

Көше құбырлары жол бойымен тартылады. Лас су құбырларын 
таратуды қысқа бағытпен кварталдар бойынша тарту тереңдігін минималды 
қабылдай отырып жер қыртысын құбырға параллелді болу мүмкіндігін 
пайдалана отырып тартады. Көше құбырларын тартудың үш әдісі бар: 1) 
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бетінше ағу режимін қабылдау керек. Негізгі коллектор және канализациялау 
коллекторларының трассалары, суды жоғары көтеруді қажет ететін аудандар 
үшін сорғыш бекеттерін орнататын алаңдар таңдап алынады. 

Лас суды жоғары көтеру егер торап үлкен тереңдікте, топырақ 
жағдайлары қанағаттанарлықсыз және лас су тазарту ғимаратына өзі ағып 
бара алмаса қолданылады. 

Жекелеген бассейндер шекаралары елді-мекеннің планында 
көлбеулермен көрсетіледі. Оларды жер бедеріне байланысты анықтайды. 

Бассейндердің шекаралары су бөлу сызықтарына сәйкес келеді. Жер 
бедері жазық болса, алдымен жердің гидрогеологиялық шарттарына қарай 
отырып, негізгі коллекторлардың минималды тереңдігін анықтайды. 

Канализация құбырларын тарту əдістері. Көше құбырларын тарту 
схемалары 

Канализация торабын тарту ең маңызды жұмыстардың бірі. Дұрыс 
қабылданған тарту принциптеріне байланысты канализация торабының 
жұмысын азайтуға болады. Құбырларды тартпас бұрын мынадай 
жағдайларды ескеру қажет: 

1) жердің бедерін; 
2) қабылданған канализация жүйесі және канализация торабының 

саны; 
3) даму перспективасы және құрылыстың кезектілігі; 
4) топырақтың сипаттамалары; 
5) көшелердің енділігі және ондағы қозғалыстың шиеленісі; 
6) жер асты құрылымдарының басымдылығы; 
7) өндіріс орындарының орналасу орны және т.б. 
Канализация құбырларын жерге төсегенде алдымен негізгі 

коллекторлар, содан кейін канализациялау бассейндерінің коллекторлары, 
соңында көше торабы таратылады. 

Негізгі және әкету коллекторларының санына, бағытына тазарту 
құрылымдарының орналасу орны мен лас суды тастау орны әсер етеді. Өте 
ірі және жер бедері жазық қалаларда сорғыш станцияларының, тазарту 
құрылымдарының бірнеше болуы тиімді[37]. 

Негізгі коллекторлар өзен немесе суат бойын жағалай орналасады. Жер 
бедері жазық болғанда коллекторлар мүмкіндігінше бассейн ортасы 
бойыншатаратылады. Егер коллектор диаметрі үлкен болса, өзін-өзі тазарту 
жылдамдығын қамтамасыз ету үшін аз ылдилық қажет. 

Барлық коллекторлар қала жолдары, техникалық және жасыл-желек 
зоналарында таратылады. 

Жобалау кезінде канализация коллекторларын тарту схемаларының 
бірнеше жолдарын қарастыра отырып, ішінен техника-экономикалық және 
санитарлы-техникалық жағынан тиімді вариант қабылдау керек. 

Көше құбырлары жол бойымен тартылады. Лас су құбырларын 
таратуды қысқа бағытпен кварталдар бойынша тарту тереңдігін минималды 
қабылдай отырып жер қыртысын құбырға параллелді болу мүмкіндігін 
пайдалана отырып тартады. Көше құбырларын тартудың үш әдісі бар: 1) 

көлемдік әдіс; 2) кварталдың төменгі қырымен; 3) квартал аралық әдіс. 
Құбырларды көлемдік тарту әдісінде кварталдың жан-жағын қоршай 

құбырлар тартылады. Бұл әдіс егер жер бедері жазық, квартал өлшемдері 
үлкен болған жағдайда қолданылады. 

Кварталдың төменгі қырымен тарту әдісі жер бедері айқын (ылди 
0,008-0,01) және беті кварталдың бір немесе екі қырына құлай орналасса 
қолданылады. Бұл әдісті қолданғанда көше торабының ұзындығы қысқарады 
және жүйенің пайдалануға кететін шығыны азаяды. Соңғы жылдары үлкен 
массивті тұрғын үйлер салуда құбырды тартудың квартал аралық әдісі үлкен 
маңызға ие болуда. Бұл әдісте құбырлар жоғарында орналасқан кварталдар 
аралығынан төменгі орналасқан кварталдар аралығына таратылады. Көлемдік 
әдіске қарағанда мұнда аула канализациясы көшенікіне қосылып, көше 
торабының ұзындығы 30-40%, кемиді, сонымен қатар құрылыс құны да 10-
20%-ке төмендейді. Көше тораптарын тарту әдістері 2.6-суретте көрсетілген. 

Сыртқы канализация тораптарын тарту қабылдаған канализация 
жүйесін еске ала отырып жүзеге асады. Кіші диаметрдегі тораптарда 
құбырлар үлкен ылдилы және үлкен тереңдікте (жер бедері жазық болғанда) 
болады. Мұндай тораптарды қысқа учаскелермен тарту керек. 

 
2.6 - сурет. Көше тораптарын тарту әдістері: 

а) көлемдік әдіс; ә) кварталдың төменгі қырымен тарту әдісі; б) квартал 
аралық әдіс. 
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Керісінше, үлкен қималы коллекторлар кіші ылдилықпен төселсе, олар 
үлкен ұзындықта болады. 

Жаңбыр торабын тартудың ерекшелігі болып оның лас суды ең қысқа 
жолмен суатқа тасталуы болып табылады. 

Жалпы ағызатын жүйеде негізгі коллекторлар қатты нөсер кезінде лас 
судың бір бөлігін нөсер өткізгіштен суға тастау үшін жаға бойына бойлай 
орналасады. 

Жартылай бөлінген жүйеде тұрмыстық лас су торабы канализациялау 
бассейнінің коллекторлары мен негізгі коллектордың тарту терендігі жаңбыр 
торабынікіне қарағанда артық болатындай етіп таратылады. 

Құбырлардың тарту тереңдігін табу. Максималдық жəне 
минималдық тарту тереңдіктері 

Канализация торабының құны және құрылыс мерзімі канализациялық 
құбырларды тарту тереңдігіне тікелей байланысты. Торапты жер астына 
төсегенде оның қыста қатып қалмауын, механикалық соққылардың болмауын 
және канализацияланатын объектілер мен басқа құбырлардың қосылу 
мүмкіндіктерін қамтамасыз ету керек. 

Канализация құбырларындағы судың қату қаупі таза су құбырларына 
қарағанда аз болады. Себебі канализация құбырларында температурасы 10-
14°С-тан кем емес лас су ағып өтеді. Үй стояктарының төменгі учаскелерінен 
жоғарыға қарай лас су температурасы сыртқы температураға қарағанда 
жоғары болғандықтан жылы ауа қозғалыс жасап құбырды желдетіп тұрады. 
Ал жер астында тартылған құбыр маңайында топырақта жылулық белдеуі 
пайда болады. 

Құбырдың ең таяз тарту тереңдігін берілген ауданға канализацияның 
жұмыс істеу тәжірибесінен алады. 

Егер жұмыс істеу тәжірибесі болмаса, жергілікті жағдайларға сәйкес ең 
таяз тарту тереңдігін диаметрі 500 мм-ге дейін құбырлар үшін 0,3 м, ал 
диаметрі одан үлкен болса 0,5 м жердің қату тереңдігінен жоғары алады[37]. 

Әр түрлі диаметрлі құбырлар үшін тарту тереңдігін мына теңдеумен 
анықтауға болады: 

 
Н = hқ – (0,3 ÷ 0,5) > (0,7 + d)                     (2.56) 

 
мұндағы һқ - қату тереңдігі, м (СНиП-те көрсетілген карта бойынша әр 

ауданға алынады). 
Көше торабын ауыр автокөлік соққыларынан сақтау үшін оның тарту 

тереңдігін құбыр үстіне дейін 1,5 м-ден кем алмау керек. Аула 
құбырларының минималдық тарту тереңдігі 0,7 м-ден кем болмау керек. 

Ашық әдіспен жұмыс істейтін өндірістегі өзі ағатын коллекторлардың 
тарту тереңдігі 6-8 м-ден аспауы керек. 

Канализация құбырларының (коллекторларының) максималды тарту 
тереңдігін қатты топырақты жерлерде, егер жер асты суларының деңгейі 
төмен болса 7-8 м-ге дейін қабылдауға болады. Осал топырақты жерлерде, 
жер асты суларының деңгейі жоғары болғанда құбырлардың тарту 



139

Керісінше, үлкен қималы коллекторлар кіші ылдилықпен төселсе, олар 
үлкен ұзындықта болады. 

Жаңбыр торабын тартудың ерекшелігі болып оның лас суды ең қысқа 
жолмен суатқа тасталуы болып табылады. 

Жалпы ағызатын жүйеде негізгі коллекторлар қатты нөсер кезінде лас 
судың бір бөлігін нөсер өткізгіштен суға тастау үшін жаға бойына бойлай 
орналасады. 

Жартылай бөлінген жүйеде тұрмыстық лас су торабы канализациялау 
бассейнінің коллекторлары мен негізгі коллектордың тарту терендігі жаңбыр 
торабынікіне қарағанда артық болатындай етіп таратылады. 

Құбырлардың тарту тереңдігін табу. Максималдық жəне 
минималдық тарту тереңдіктері 

Канализация торабының құны және құрылыс мерзімі канализациялық 
құбырларды тарту тереңдігіне тікелей байланысты. Торапты жер астына 
төсегенде оның қыста қатып қалмауын, механикалық соққылардың болмауын 
және канализацияланатын объектілер мен басқа құбырлардың қосылу 
мүмкіндіктерін қамтамасыз ету керек. 

Канализация құбырларындағы судың қату қаупі таза су құбырларына 
қарағанда аз болады. Себебі канализация құбырларында температурасы 10-
14°С-тан кем емес лас су ағып өтеді. Үй стояктарының төменгі учаскелерінен 
жоғарыға қарай лас су температурасы сыртқы температураға қарағанда 
жоғары болғандықтан жылы ауа қозғалыс жасап құбырды желдетіп тұрады. 
Ал жер астында тартылған құбыр маңайында топырақта жылулық белдеуі 
пайда болады. 

Құбырдың ең таяз тарту тереңдігін берілген ауданға канализацияның 
жұмыс істеу тәжірибесінен алады. 

Егер жұмыс істеу тәжірибесі болмаса, жергілікті жағдайларға сәйкес ең 
таяз тарту тереңдігін диаметрі 500 мм-ге дейін құбырлар үшін 0,3 м, ал 
диаметрі одан үлкен болса 0,5 м жердің қату тереңдігінен жоғары алады[37]. 

Әр түрлі диаметрлі құбырлар үшін тарту тереңдігін мына теңдеумен 
анықтауға болады: 

 
Н = hқ – (0,3 ÷ 0,5) > (0,7 + d)                     (2.56) 

 
мұндағы һқ - қату тереңдігі, м (СНиП-те көрсетілген карта бойынша әр 

ауданға алынады). 
Көше торабын ауыр автокөлік соққыларынан сақтау үшін оның тарту 

тереңдігін құбыр үстіне дейін 1,5 м-ден кем алмау керек. Аула 
құбырларының минималдық тарту тереңдігі 0,7 м-ден кем болмау керек. 

Ашық әдіспен жұмыс істейтін өндірістегі өзі ағатын коллекторлардың 
тарту тереңдігі 6-8 м-ден аспауы керек. 

Канализация құбырларының (коллекторларының) максималды тарту 
тереңдігін қатты топырақты жерлерде, егер жер асты суларының деңгейі 
төмен болса 7-8 м-ге дейін қабылдауға болады. Осал топырақты жерлерде, 
жер асты суларының деңгейі жоғары болғанда құбырлардың тарту 

тереңдіктері 5-6 м-ден аспауы керек. Себебі жер асты суларының деңгейі 
жоғары болса немесе осал топырақты жер болса, онда торап траншеяларын 
қазғанда, құбырларды тартып құрастырғанда арнайы құрылыс 
технологияларын қабылдау қажет. Бұл арнайы жұмыстар құбырлардың 
(коллекторлардың) тарту құнын жоғарылатады[37]. 

Көше құбырының бастапқы тарту тереңдігін табу 
Ең алыс құдықтағы ауланың және квартал ішінің құбырларын 

жатқызудың минимал тереңдігі берілсе онда көше құбырының алғашқы тарту 
тереңдігін мына формула бойынша табады. 

 
H = h + i (L + l) – (zk – zy) + Δd                        (2.57) 

 
мұндағы һ - ең алыс құдықтағы аула құбырының минимал тенеңдігі; і - 

аулалық немесе квартал аралық құбырдың ылдилығы; L + l - ең алыс 
құдықтан көшелік құбырға дейінгі аралық; м; zк,zу - ең алыс құдықтағы және 
көше құдығындағы жердің бетінің белгісі, м; Δd - көше және аула (квартал) 
құбырларының белгілері арасындағы айырмашылық, м. 

 
 

2.7 - сурет. Құбырды тартудың тереңдігін анықтау схемасы 
 

Канализация тораптарының учаскелердегі есептік шығындарын 
анықтау 

 Тораптың есептік учаскесі деп екі құдық аралығындағы су әкету 
құбырын айтады. Онда есептік шығын шартты түрде тұрақты болып 
қабылданады.  

Есептік шығынды анықтау үшін мына шығындарды анықтау керек: 
а) жолай шығын, жүйенің есептік бөлігіне оған түйісіп жатқан 

кварталдардан түсіп жатқан; 
ә)    транзитті шығын, жоғары орналасқан кварталдардан келетін; 
б) бүйірлес, бүйірдегі учаскелерден түсетін; 
в) шоғырланған шығын, есептік учаскеге өндіріс орнынан түсетін. 
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Меншікті шығынды ластанған су модулі немесе әр кварталдың 
шығынын біле отырып, кез-келген учаскенің есептік шығынын табу қиын 
емес. 

Учаскелік шығындарды табуды мысалда қарастырайық. Әрбір есептік 
учаскеге жақын орналасқан аудандарды табу үшін көлемдік әдіспен 
тартылған көше құбырлары схемасы қабылданған болса, онда квартал 
аудандары бұрыш биссектрисаларымен үшбұрыштарға және трапецияларға 
бөлінеді. 

 
 

2.8 - сурет. Учаскелік жолай шығындар 
 

Жолай шығынды берілген, есептік учаскеге жақын орналасқан ауданды 
ластанған су модуліне көбейтіп анықтайды. 

Мысалы: 1 кварталдан 1-2 учаскесінде жолай шығын былай табылады. 
Транзит және бүйірлес шығын 1-2 бөлігінде жоқ. Содан кейін тәуліктік 
біркелкісіздік коэффициентін қабылдап және оны жолай шығынға көбейтіп 
(qж x K gen max) 1 -2 учаскедегі есептік шығынды табамыз. 

Жүйенің 2-3 учаскесіне жолай шығынмен бірге жоғары орналасқан 1-2 
учаскесінен келетін транзит шығын, сонымен қатар №1 өндіріс орнынан 
келетін шоғырланған шығын түседі. Шоғырланған шығынның өзінің 
біркелкісіздік коэффициенті бар екенін ескеру қажет. Сондықтан есептік 
шығынға өзгеріссіз қосылады. Осыған ұқсас су әкету жүйесінің барлық 
учаскелеріндегі шығынды есептеуге болады[37]. 

Мұнда ескеретін жай, егер канализацияланған объект территориясында 
ластанған суларын қаланың жалпы торабына сорғыш бекетінің көмегімен 
жеткізетін аудан немесе бассейн болса, онда бұл сулардың шығынын 
шоғырланған деп есептеуге, яғни шамасы тұрақты деуге болады. Тораптың 
есептік учаскелеріне анықталған есептік шығындарды 2.6 - кесте түрінде 
жазамыз. 

Гидравликалық есептеудің негізгі мақсаты-белгілі су шығынында 
құбырдың диаметрін, тұнбаланбайтын ағу жылдамдығын кәне минималдық 
ылдилықты қабылдау болып табылады. Су әкету коллекторы трассасы 
бойынша құрылған жердің профиліне және учаскелердегі есептік 
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Меншікті шығынды ластанған су модулі немесе әр кварталдың 
шығынын біле отырып, кез-келген учаскенің есептік шығынын табу қиын 
емес. 

Учаскелік шығындарды табуды мысалда қарастырайық. Әрбір есептік 
учаскеге жақын орналасқан аудандарды табу үшін көлемдік әдіспен 
тартылған көше құбырлары схемасы қабылданған болса, онда квартал 
аудандары бұрыш биссектрисаларымен үшбұрыштарға және трапецияларға 
бөлінеді. 

 
 

2.8 - сурет. Учаскелік жолай шығындар 
 

Жолай шығынды берілген, есептік учаскеге жақын орналасқан ауданды 
ластанған су модуліне көбейтіп анықтайды. 

Мысалы: 1 кварталдан 1-2 учаскесінде жолай шығын былай табылады. 
Транзит және бүйірлес шығын 1-2 бөлігінде жоқ. Содан кейін тәуліктік 
біркелкісіздік коэффициентін қабылдап және оны жолай шығынға көбейтіп 
(qж x K gen max) 1 -2 учаскедегі есептік шығынды табамыз. 

Жүйенің 2-3 учаскесіне жолай шығынмен бірге жоғары орналасқан 1-2 
учаскесінен келетін транзит шығын, сонымен қатар №1 өндіріс орнынан 
келетін шоғырланған шығын түседі. Шоғырланған шығынның өзінің 
біркелкісіздік коэффициенті бар екенін ескеру қажет. Сондықтан есептік 
шығынға өзгеріссіз қосылады. Осыған ұқсас су әкету жүйесінің барлық 
учаскелеріндегі шығынды есептеуге болады[37]. 

Мұнда ескеретін жай, егер канализацияланған объект территориясында 
ластанған суларын қаланың жалпы торабына сорғыш бекетінің көмегімен 
жеткізетін аудан немесе бассейн болса, онда бұл сулардың шығынын 
шоғырланған деп есептеуге, яғни шамасы тұрақты деуге болады. Тораптың 
есептік учаскелеріне анықталған есептік шығындарды 2.6 - кесте түрінде 
жазамыз. 

Гидравликалық есептеудің негізгі мақсаты-белгілі су шығынында 
құбырдың диаметрін, тұнбаланбайтын ағу жылдамдығын кәне минималдық 
ылдилықты қабылдау болып табылады. Су әкету коллекторы трассасы 
бойынша құрылған жердің профиліне және учаскелердегі есептік 

шығындарына сай академик Н.Н. Павловскийдің формуласы бойынша 
канализация торабын және дюкерді гидравликалық есептеуге арналған 
кестесін қолдана отырып,  жобаланып отырған учаскеде құбыр диаметрі 
қабылданады, ылдилық, жылдамдық және толу дәрежесі, сонымен қатар 
коллектордың тереңделуі анықталады. Осы жағдайда СНиП 2.04.03-85 (2.29-
дан 2.43 баптарға дейін) талаптарына сүйену керек. Есептеулер нәтижелері 
2.7 - кесте түрінде жазылады. 

Гидравликалық есептеулермен қатар су әкету торабының бойлық 
профилі құрылады. Оның үлгісі 2.9 - суретте келтірілген. 

Алғашында берілген масштабта жобаланып отырған коллектор 
трассасы бойымен жер бедерінің профилін сызады. Одан кейін оған есептік 
нүктелер планын көшіреді және есептік учаскелердің (зындығын анықтайды. 

Жұмыс профилі бойынша тораптың және торап учаскелерінің 
құбырларының (коллекторларының) ең жоғарғы және ең төменгі тарту 
тереңдіктерін анықтайды. Осыдан кейін профилге есептік берілгендерді 2.7 - 
кестеден алады және есептік нүктелер бойынша барлық құдықтары 
көрсетілген коллектордың бойлық профилі сызылады.  

 
2.9 - Есептік коллекторлардың бойлық профилі 

а) Құбырлардың жоғарғы жігімен жалғануы 
б) Құбырлардың судың есептік деңгейімен жалғануы 
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2.6- кесте 
Тораптың есептік учаскелеріне анықталған есептік шығындар 

та-
рап 

учас- 
кесі 

кварталдар 
нөмірі 

ластанған 
су ауданы 

лас- 
тан- 

кварталдан келетін 
орташа шығын, л/с 

К gen 
max 

шығын, л/с 

жо- 
лай 

бүй- 
ірлес 

жо- 
лай 

бүй- 
ірлес 

ған 
су 

мо- 
дулі, 
л/с га 

жо- 
лай 

бүй- 
ірлес 

тран- 
зит 

жал- 
пы 

тұр- 
ғын 

квар- 
тал- 
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2.7– кесте 
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Тораптың бойлық профилін жобалағанда құбыр ылдилығын жер 

бедерінің ылдилығымен сәйкес алуға тырысады, бірақ ластанған судың ағу 
жылдамдығы ҚМ және Е-не сай болуы керек. Сондықтан жазық жер 
бедеріндегі жылдамдықты тұнбаланбайтыy, ал өте ылдида шекті максимал 
жылдамдық береді. Осы жылдамдықтарға сәйкес су әкету торабының 
ылдилығын табады. 
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Тораптың бойлық профилін жобалағанда құбыр ылдилығын жер 

бедерінің ылдилығымен сәйкес алуға тырысады, бірақ ластанған судың ағу 
жылдамдығы ҚМ және Е-не сай болуы керек. Сондықтан жазық жер 
бедеріндегі жылдамдықты тұнбаланбайтыy, ал өте ылдида шекті максимал 
жылдамдық береді. Осы жылдамдықтарға сәйкес су әкету торабының 
ылдилығын табады. 

Іс жүзінде құдықтарда құбырларды екі жолмен жалғайды: есептік 
деңгей және құбырдың жоғары жігі бойынша (2.9 - суретке қараңыз). Бірінші 
жағдайда жалғанған құбырлардағы судың айналық беті есептік толу 
дәрежесінде бір деңгейде болуы керек. Екінші жағдайда жатқызылған кіші 
диаметрлі құбырдың жоғарғы жігі төменде жатқан құбырдың жоғарғы 
жігімен сай келуі керек. 

Профилде су әкету жүйесін қиып өтетін барлық жерасты 
ғимараттардың орналасуын және олардың белгілерін көрсетеді. Профиль 
соңында коллектордың жалпы ұзындығын және әрбір құбырдың материалы, 
ұзындығы және жалпы салмағы берілген ерекшелігі және сонымен қатар 
мемлекеттік стандарт беріледі[37]. 

 
 

2.6. Канализация тораптарындағы ғимараттар. Тораптарды 
салуға қолданатынматериалдар 

 
Канализация жүйелеріндегі ғимараттарға құдықтар жатады. Олар 

тексергіш, тораптық, бақылайтын, тазартатын, бұрма және құлама құдықтар 
болып бөлінеді(2.10 - суретке қараңыз). 

Жаңбыр және жалпы ағызатын канализация жүйелерінде жаңбыр 
суларын қабылдап алу үшін жаңбыр қабылдағыш құдықтар салынады. 

Бақылау құдықтарын есептік учаскелерде салады. Бақылау 
құдықтарының арақашықтығы құбырлардың диаметріне сәйкес 
қабылданады. 

Бұратын құдықтарды канализация құбырларының трассасының бағыты 
өзгерген жерде салады, өзінің науасының пішіні қисық болады. Бұрылу 
қисықтарының радиустары негізінен құбырдың диаметрінен кем болмайды. 

Тораптық құдықтарды екі немесе үш канализациялық құбырлардың 
қиылысқан жеріне салады, кейде үлкен диаметрлі коллекторлардағы 
тораптық құдықтарды қосқыш камера деп атайды. 

Бақылайтын құдықтарды аулада, кварталдар арасына орналастырады. 
Тазартатын құдықтарды құбырларды тазарту үшін канализация 

жүйелерінің басқы учаскелерінде салады. 
Канализациялық құдықтар планда дөңгелек немесе тікбұрышты 

болады. Дөңгелек құдықтардың диаметрін құбырлардың диаметріне сай 
нормативтік әдебиеттерден қабылдайды. Құбырлардың диаметрі 1200 мм-ден 
артық болса құдықтар тіктұрышты болады. Құдықтардың мойынының 
диаметрі 700 мм тең болады[37]. 

Құлама құдықтарды канализация құбырларының өте терең орналасқан 
негізгі коллекторға қосылған жеріне салады. Құлама құдықтардың негізгі 
түрлері: 

а) практикалық профилді құлама суағар (үлкен диаметрлерде 
қабылданады); 

ә) құбырлы суағар (құлама биіктігі > 3 м қолданылады); 
б) шахталы көпсатылы құлама құдықтар (негізгі коллекторда немесе 
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қала сыртындағы коллекторларда қолданылады); 
в) қайырма қабырғалы құлама құдықтар; 
г) тез ағыс типтес құбырларды қолдану. Құлама құдықтардың негізгі 

түрлері 2.10 - суретте келтірілген. 
 

 
 

 
2.10- сурет. Құлама құдықтар 

 
Дюкерлер, эстакадалар жəне өтпелер 
Канализация құбырларының суаттармен, жыралармен, каналдармен, 

темір және автомобиль жолдарымен қиылысқан жерлерінде дюкерлер, 
эстакадалар немесе өтпелер салынады. 

Дюкерлер кіру және шығу камераларынан және құбырлардан тұрады 
(2.11 - суретке қараңыз):  

1. Дюкердегі ластанған судың есептік жылдамдығын 1 м/с –  тан кем 
емес етіп алады. 

2. Дюкердің ең кіші диаметрін 150 мм-ге тең етіп қабылдайды. 
3. Дюкердің жерасты бөлігі су түбінен құбырдың жоғарғы жағына дейін 

0,5 м тереңдіктен кем орналаспауы тиіс. 
4. Дюкердің шығып келе жатқан тармағының ылдилығы көлбеуге 30°-

тан аспауы керек. 
5. Дюкер суаттарды кесіп өткенде СНиП-тің талабына сәйкес екі жұмыс 

құбырын тарту қажет. 
Дюкер бойынша ластанған су қозғалғанда арын жоғалуын мына 

формула бойынша анықтайды: 
𝐻𝐻 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 +  Σ𝜉𝜉 𝑣𝑣2

2𝑔𝑔                                           (2.57) 
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0,5 м тереңдіктен кем орналаспауы тиіс. 
4. Дюкердің шығып келе жатқан тармағының ылдилығы көлбеуге 30°-

тан аспауы керек. 
5. Дюкер суаттарды кесіп өткенде СНиП-тің талабына сәйкес екі жұмыс 

құбырын тарту қажет. 
Дюкер бойынша ластанған су қозғалғанда арын жоғалуын мына 

формула бойынша анықтайды: 
𝐻𝐻 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 +  Σ𝜉𝜉 𝑣𝑣2

2𝑔𝑔                                           (2.57) 
 

мұндағы і - гидравликалық ылди; l  - дюкер ұзындығы, м; v - ластанған 
су қозғалысының жылдамдығы, м/с; ξ - жергілікті кедергі коэффициенті. 

Егер арынның жергілікті кедергіде жоғалуын кедергіге дейінгі 
жылдамдық арынымен берсек, онда жергілікті кедергі еселігін былай 
анықтауға болады: 

1. Кіруге кедергі еселігі мына теңдеумен анықталады 
 

𝜉𝜉𝜉𝜉 = 0,5(1 − 𝑣𝑣1
𝑣𝑣2

)2     (2.58) 
 

мұндағы v1- ластанған судың кіру алдындағы қозғалыс жылдамдығы 
(арнадағы) м/с; v2 - ластанған судың кіргеннен кейінгі қозғалыс жылдамдығы 
(дюкердегі), м/с. 

2. Біркелкі бұрылған шынтақтағы жергілікті кедергі еселігі. 
Бұрылу бұрышы                  30° 45°                    75° 90° 

0,07 0,18                  0,63 0,93 
3. Шығудағы жергілікті кедергі еселігі мына формуладан анықталады 

 
𝜉𝜉ш = (1 − 𝑣𝑣1

𝑣𝑣2
)2              (2.59) 

 
 мұндағы v1 - ластанған судың шығу алдындағы жылдамдығы, м/с; v2 
- ластанған судың шыққаннан кейнгі жылдамдығы, м/с; 
 

 
2.11 - сурет. Дюкер схемасы: 

1 - коллектор; 2 - кіру камерасы; 3 - шибер; 4 - жаппа; 5 - апат уақытында 
шығару; 6 - арынды құбырлар 
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Эстакадаларды жыра және су ақпайтын жылғалармен қиылысқанда 
салады. Эстакадаларда судың жылдамдығы өзгермейді, құрылымы өте оңай 
және ыңғайлы, жаяу адамдар өтетін көпір ретінде қолдауға болады. 

Эстакадада құбырлар жердің бетіне шығады. Сондықтан қыста су 
қатып қалмас үшін қаптамамен қаптайды. Судың кіргендегі жылдамдығымен 
шыққандағы жылдамдығы бірдей болуы керек. 

Өтпелер құбырлардың темір және автомобиль жолдарымен қиылысқан 
жерінде қолданылады. Егер темір немесе автомобиль жолы шұңқыр жерде 
тартылса өтпе орнына дюкер қолданылады. 

Өтпелер темір қораптың ішіне салынады. Қораптың диаметрі 
құбырдың диаметрінен 200 мм-ге үлкен болады. 

Канализациялық құбырлар мен коллекторлар лас суды әкету үшін 
берік, ұзақ сақталатын, коррозияға қарсы мықты, гидравликалық соққыларға 
төзімді және материалдарының құны төмен болу керек. 

Құбырлардың беріктігі дегеніміз ішкі қысымға және түскен салмаққа 
қарсы тұру. Салмақ түсу тұрақты және уақытша, транспорт қозғалыстарының 
әсерінен болуы мүмкін. Ал ішкі қысым канализация тораптарының жұмыс 
режимдерінен анықталады. Құбырлардың суға төзімділігі судың 
инфильтрациясы мен оның эксфильтрациясының қатысуымен анықталады. 

Жиналмалы темір бетон құрылымдары, құбырлар мен бұйымдар темір 
бетон зауыттарында жасалады. Олар тиімді болады, коррозияға қарсы мықты 
және суға төзімді, ал түсетін салмақ пен температура өзгергенде статикалық 
және динамикалық әсерлер болуы мүмкін. Коллекторлар қиыршық тас 
немесе бетоннан дайындалады, ал плитасы бетон немесе темір бетоннан 
жасалады. Плитаның қалыңдығы мен бетонның маркасы топырақтың түрі 
мен каналдың өлшеміне байланысты есептеу арқылы анықталады. Ал ені 
статикалық есептен анықталады. Тұрмыстық және жаңбыр канализациясын 
салуға тікбұрышты коллекторлар қолданылады. 

Коллекторлар дөңгелек, трапециялық немесе сегментті темірбетон 
блоктардан - тюбингтерден жиналады. Тюбингтарды және сегметтерді 400 
маркалы бетондардан жасайды. 

Арынды құбырлар үшін металл, асбестцементтік, темірбетондық, 
пластмассалық, ал кейде фанерлі құбырлар қабылданады. 

Керамикалық, темірбетондық құбырлар өзі ағатын канализация 
жүйелеріне, ал диаметрлері үлкен коллекторларға темірбетонды құбырлар 
немесе жиналмалы темірбетон элементтері қолданылады. 

Керамикалық құбырлар МЕСТ 286-82 бойынша ішкі диаметрі 150-600 
мм және ұзындығы 800-1200 мм болады. 
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Эстакадаларды жыра және су ақпайтын жылғалармен қиылысқанда 
салады. Эстакадаларда судың жылдамдығы өзгермейді, құрылымы өте оңай 
және ыңғайлы, жаяу адамдар өтетін көпір ретінде қолдауға болады. 

Эстакадада құбырлар жердің бетіне шығады. Сондықтан қыста су 
қатып қалмас үшін қаптамамен қаптайды. Судың кіргендегі жылдамдығымен 
шыққандағы жылдамдығы бірдей болуы керек. 

Өтпелер құбырлардың темір және автомобиль жолдарымен қиылысқан 
жерінде қолданылады. Егер темір немесе автомобиль жолы шұңқыр жерде 
тартылса өтпе орнына дюкер қолданылады. 

Өтпелер темір қораптың ішіне салынады. Қораптың диаметрі 
құбырдың диаметрінен 200 мм-ге үлкен болады. 

Канализациялық құбырлар мен коллекторлар лас суды әкету үшін 
берік, ұзақ сақталатын, коррозияға қарсы мықты, гидравликалық соққыларға 
төзімді және материалдарының құны төмен болу керек. 

Құбырлардың беріктігі дегеніміз ішкі қысымға және түскен салмаққа 
қарсы тұру. Салмақ түсу тұрақты және уақытша, транспорт қозғалыстарының 
әсерінен болуы мүмкін. Ал ішкі қысым канализация тораптарының жұмыс 
режимдерінен анықталады. Құбырлардың суға төзімділігі судың 
инфильтрациясы мен оның эксфильтрациясының қатысуымен анықталады. 

Жиналмалы темір бетон құрылымдары, құбырлар мен бұйымдар темір 
бетон зауыттарында жасалады. Олар тиімді болады, коррозияға қарсы мықты 
және суға төзімді, ал түсетін салмақ пен температура өзгергенде статикалық 
және динамикалық әсерлер болуы мүмкін. Коллекторлар қиыршық тас 
немесе бетоннан дайындалады, ал плитасы бетон немесе темір бетоннан 
жасалады. Плитаның қалыңдығы мен бетонның маркасы топырақтың түрі 
мен каналдың өлшеміне байланысты есептеу арқылы анықталады. Ал ені 
статикалық есептен анықталады. Тұрмыстық және жаңбыр канализациясын 
салуға тікбұрышты коллекторлар қолданылады. 

Коллекторлар дөңгелек, трапециялық немесе сегментті темірбетон 
блоктардан - тюбингтерден жиналады. Тюбингтарды және сегметтерді 400 
маркалы бетондардан жасайды. 

Арынды құбырлар үшін металл, асбестцементтік, темірбетондық, 
пластмассалық, ал кейде фанерлі құбырлар қабылданады. 

Керамикалық, темірбетондық құбырлар өзі ағатын канализация 
жүйелеріне, ал диаметрлері үлкен коллекторларға темірбетонды құбырлар 
немесе жиналмалы темірбетон элементтері қолданылады. 

Керамикалық құбырлар МЕСТ 286-82 бойынша ішкі диаметрі 150-600 
мм және ұзындығы 800-1200 мм болады. 

 
 
 
 
 
 
 

2.8– кесте 
Керамикалық құбырлар 

Құбыр аузының 
диаметрі, мм 

құбыр 
ұзынды- 
ғы, мм 

қабырға- 
сының 

қалыңдығы, 
мм 

құбырды жалғау 
1 ҚМ 

құбырдың 
салмағы, кг ішкі сыртқы 

диаметрі, мм 
ені мм 

ішкі сыртқы 

150 188 1000 19 224 262 37 32,5 

200 240 1000 20 282 322 41 43,5 

250 294 1000 22 340 384 45 65,9 

300 350 1000 25 398 448 49 79 

350 406 800 28 456 512 53 92,1 

400 460 1000 30 510 570 55 115 

450 518 және 34 568 636 59 140,5 

500 579 1200 36 622 694 61 155 

 
Керамикалық құбырлар канализация жүйелерінің бәрінде де 

беріктігіне, буға төзімділігіне, ұзақ сақталуына, химиялық және 
температуралық әсерлерге қарсы тұра алатынына байланысты жиі 
қолданылады. 

Асбестцементтік құбырлар канализация жүйелерінде кеңінен 
қолданылып келеді. Арынды құбырлар, тұнба тасымалдауға, дюкерлерді 
орналастыру үшін диаметрі 50-500 мм және ұзындығы 2,95-3,95 м, ішкі 
қысымы 0,3; 0,6; 0,9 және 1,2 МПа (ВТ3, ВТ6, ВТ9, ВТ12) маркалы 
асбестцементті құбырлар қабылданады. 

Құбырлар асбестцементті муфталар арқылы жалғанады. Құбырлар мен 
муфталардың өлшемдері МЕСТ 1839-80 бойынша кестеде келтірілген 
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2.9 - кесте 
Муфталы арынды асбестцементті құбырлар 

Құбыр өлшемдері, мм анық- 
талған 
салма- 
ғы, кг 

муфта өлшемдері, мм 
анықт 
салма 

кг dy 
диаметр 

қалың- 
дығы 

ұзын- 
дығы 

диаметр 
ұзың- 
дығы 

қалың- 
дығы ішкі d сыртқы 

D 
ішкі 
d1 

сыртқы 
D1 

100 100 118 9 2950 18 140 160 150 10 1,5 

150 141 161 10 2950 28 188 212 150 12 2 

200 189 211 11 3950 52 234 262 150 14 3 

300 279 307 14 3950 99 334 366 150 16 5 

400 368 402 17 3950 160 441 477 180 18 9 

 
Асбестцемент құбырының ұзындығы құбырларды жалғағанда 

төмендейді. Бұл құбырлардыңқұнытемірбетон, керамикалық және металл 
құбырларының құнынан төмен. 

Темірбетон құбырлары арынсыз және арынды құбырлар болып екі 
түрге бөлінеді. Диаметрлері 400-2400 мм-ге тең 6482-79 МЕСТ бойынша 
зауыттарда жасалады. 

Темір бетонды арынды құбырлар вибрациялы және центрифугалы 
болып ішкі қысымы 0,2-ден 1,5 МПа-ға есептеледі және арынды құбырлар 
мен дюкерлер жатқызу үшін қолданылады. 

Металл құбырлар арынды және арынсыз канализация жүйелерінде 
рұқсат етіледі. 

Арынды шойын құбырлар тек қонышты болып қабылданады, 
диаметрлері 50-1000 мм, ұзындығы 2-5-м және жоғары қысымды болады. 

Болат құбырлар: 
а)электрмен дәнекерленген диаметрі 426-1420 мм; 
ә) электрмен дәнекерленген диаметрі 400-700 мм спираль жапсарлы; 
б)жапсарсыз диаметрі 800 мм-ге дейін. 
Диаметрі 300 мм дейінгі шойын құбырларын резеңкелі өзі 

тығыздалатын сақинамен тығыздауға болады. Жалғанатын құбырлардың 
қуысына сақинаны орнатамыз. 

Диаметрі 300 мм үлкен шойын құбырларына муфтаны нығыздап 
кіргізіп, жапсардың беріктігін арттырамыз. 

Шойын құбырлар коррозияға ұшырамайды. Болат құбырлардың 
қабырғалары тегіс болады, жапсары жоқ. Электрмен дәнекерлеу арқылы бір-
бірімен жалғанады. Динамикалықжағдайлардатөзімді, мықты болады. Бірақ 
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2.9 - кесте 
Муфталы арынды асбестцементті құбырлар 

Құбыр өлшемдері, мм анық- 
талған 
салма- 
ғы, кг 

муфта өлшемдері, мм 
анықт 
салма 

кг dy 
диаметр 

қалың- 
дығы 

ұзын- 
дығы 

диаметр 
ұзың- 
дығы 

қалың- 
дығы ішкі d сыртқы 

D 
ішкі 
d1 

сыртқы 
D1 

100 100 118 9 2950 18 140 160 150 10 1,5 

150 141 161 10 2950 28 188 212 150 12 2 

200 189 211 11 3950 52 234 262 150 14 3 

300 279 307 14 3950 99 334 366 150 16 5 

400 368 402 17 3950 160 441 477 180 18 9 

 
Асбестцемент құбырының ұзындығы құбырларды жалғағанда 

төмендейді. Бұл құбырлардыңқұнытемірбетон, керамикалық және металл 
құбырларының құнынан төмен. 

Темірбетон құбырлары арынсыз және арынды құбырлар болып екі 
түрге бөлінеді. Диаметрлері 400-2400 мм-ге тең 6482-79 МЕСТ бойынша 
зауыттарда жасалады. 

Темір бетонды арынды құбырлар вибрациялы және центрифугалы 
болып ішкі қысымы 0,2-ден 1,5 МПа-ға есептеледі және арынды құбырлар 
мен дюкерлер жатқызу үшін қолданылады. 

Металл құбырлар арынды және арынсыз канализация жүйелерінде 
рұқсат етіледі. 

Арынды шойын құбырлар тек қонышты болып қабылданады, 
диаметрлері 50-1000 мм, ұзындығы 2-5-м және жоғары қысымды болады. 

Болат құбырлар: 
а)электрмен дәнекерленген диаметрі 426-1420 мм; 
ә) электрмен дәнекерленген диаметрі 400-700 мм спираль жапсарлы; 
б)жапсарсыз диаметрі 800 мм-ге дейін. 
Диаметрі 300 мм дейінгі шойын құбырларын резеңкелі өзі 

тығыздалатын сақинамен тығыздауға болады. Жалғанатын құбырлардың 
қуысына сақинаны орнатамыз. 

Диаметрі 300 мм үлкен шойын құбырларына муфтаны нығыздап 
кіргізіп, жапсардың беріктігін арттырамыз. 

Шойын құбырлар коррозияға ұшырамайды. Болат құбырлардың 
қабырғалары тегіс болады, жапсары жоқ. Электрмен дәнекерлеу арқылы бір-
бірімен жалғанады. Динамикалықжағдайлардатөзімді, мықты болады. Бірақ 

сыртқы және ішкі жағынан да коррозияға ұшырайды. Коррозиядан, 
токтардан қорғау үшін оның сыртын битуммен майлап, қағазбен орайды. 

Асбестцемент ВТ 3, ВТ 6 маркалы құбырлар асбестцементті муфталар 
арқылы жалғанады, ал ВТ9, ВТ12 шойын муфталар арқылы жалғанады. Олар 
тез сынып кетеді, соққыға шыдамсыз. 

Темірбетон құбырлар резеңкелі сақиналар арқылы бір-бірімен 
жалғанады. Өте ауыр, тек су өткізгіш құбырлар үшін қолданған дұрыс[37]. 
 

2.7. Ластанған судың құрамы,қасиеттері және тазалау әдістері 
 
Ластанған судың құрамы 
Лас суды қажетті дәрежеде тазалау үшін лас судың құрамын білу және 

суаттың суымен араластыру дәрежесін анықтау керек. Сонымен қатар, 
суаттың өзін-өзі тазарту қабілетін анықтау қажет. 

Ластанған сулар төмендегідей жіктеледі: 
1) Физикалық құрылысына байланысты: 
а) ерітілмейтін қоспалар, олар ірі қалқымалы бөлшектен, суспензия, 

эмульсия және көбік түрінде болады (бөлшектердің диаметрлері 0,1 мкм-ге 
дейін); 

б) коллоидты бөлшектер, диаметрі 0,1-0,001 мкм шамасында; 
в) ерітілген бөлшектер, олар суда молекулярлы-дисперсті бөлшек 

түрінде болады диаметрлері 0,001 мкм-ден кем болады. 
2) өз табиғаты бойынша судың ластануы минералдық, органикалық, 

бактериялық және биологиялық болып бөлінеді. 
Минералдық ластануға құм, лайдың бөлшектері, руданың бөлшектері, 

минералды тұз ерітінділері, қышқылдар, минералды майлар, темір, кальций, 
магний, кремний, калий және басқа органикалық емес заттар жатады. 

Органикалық ластануға өсімдіктер мен жәндіктердің шіріген 
қалдықтары жатады. 

Өсімдіктің қалдықтары көбінесе көміртегінің, ал жәндіктердің 
қалдықтары азоттың бөлшектерінен тұрады. 

Бактериялық бөлшектерге ауру туғызғыш және т.б. бактериялар 
жатады. 

Тұрмыстық лас суда орта есеппен 42% минералды ластағыш заттар, 
58% органикалық ластағыш заттар болады. 

Өндірістің суы құрамы өндірістің әрбір салаларына байланыстыәр 
түрлі болады. 

Жаңбыр су жалпы әлсіз (болар-болмас) ластанған тұрмыстықсудың 
құрамына ұқсас болады. 

Тұрмыстық судың құрамын екі жолмен табады: 
1) Физико-химиялық анализдермен анықтайды; 
а) құрамындағы қалқымалы заттарды анықтайды; 
б) оттегінің биологиялық қажеттігі (ОБҚ) көрсеткіштерін 

анықтайды; 
в) РН-көрсеткіштерін анықтайды; 
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г) судың температурасын анықтайды; 
д) азот аммонилы тұздарының көрсеткіштерін анықтайды; 
ж) хлоридтерді анықтайды; 
з) бактериялық көрсеткіштерді (коли-титр, коли-индекс) табады. 
Қалқымалы заттардың құрамы                   - 400-600 мг/л 
ОБҚ көрсеткіштері                                       - 350-600 мг/л 
РН көрсеткіштері                                          - 6,5-8,5 
Судың температурасы                                  - 6°С - 37°С 
Хлоридтер                                                      - 450-500 мг/л 
Азот аммоний тұздары                                 - 8 г/тәулігіне 
Жалпы бактериялық көрсеткіштер             - 1 · 104 - 1 · 1010 мл  
Бактериялардың түрлері                               - 7-17 аралығында 
2) Жаңа салынып жатқан қалаға лас суды тазартатын ғимараттар 

салсақ, лас судың құрамын білмейміз, мұндай жағдайда 7 көрсеткіштердің 
әрбір адамға сәйкес келетін орта санына байланысты анықтауға болады. 
СНиП кестесі бойынша 1 адамға:  

Қалқымалы заттар     - 65 г/тәу 
ОБҚ5                                                  - 40г/тәу 
ОБҚ20                                                - 75 г/тәу 
Азот аммоний тұздары     - 8г/тәу 
Хлоридтер      - 9г/тәу 
Фосфаттар (Р2 05)      - 3,3 г/тәу 
Синтетикалық беттік белсенді бөлшектер (СБББ) - 2,5 г/тәу 
 

Ластанған судың қасиеттері. Суаттарды ластанған судан қорғау 
Ластанған судағы органикалық заттарды тазартуға әртүрлі 

микроорганизмдерді пайдалануға болады. Лас судың құрамындағы күрделі 
органикалық қоспалар биохимиялық процестердің арқасында судың 
бөлшектері Н20 және көмір қышқыл С02 газының бөлшектеріне бөлінеді. Бұл 
процестерді минералдандыру процесі немесе тұрақтану процесі деп атайды.   

Минералдандыру процесіне екі түрлі микроорганизмдер әсер етеді: 
1  - тобы аэробты микроорганизмдер деп аталады, бұлар оттегін қажет 

етеді. 
2  - тобы анаэробтық микроорганизмдер деп аталады, бұлар оттегін 

қажет етпейді. 
Аэробтық микроорганизмдердің арқасында лас сулардың құрамындағы 

органикалық заттар С, N, Р, S минералды тұздарына және көмір қышқыл 
газына СО2 бөлінеді. 

Анаэробты микроорганизмдердің әсерінен органикалық заттардың 
шіріген уақытта әр түрлі заттар бөлініп шығады: СН4; Н2;СО2; NН3; Н2S. 

Аэробтық микроорганизмдері және ол процестерді лас 
судыбиохимиялық әдіспен тазартуға пайдаланады. 

Анаэробтық микроорганизмдерді және оның процестерін тұнба 
шірітетін ғимараттарда және өндірістің суын биохимиялық әдіспен тазалауға 
пайдаланады[37]. 
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органикалық қоспалар биохимиялық процестердің арқасында судың 
бөлшектері Н20 және көмір қышқыл С02 газының бөлшектеріне бөлінеді. Бұл 
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2  - тобы анаэробтық микроорганизмдер деп аталады, бұлар оттегін 
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органикалық заттар С, N, Р, S минералды тұздарына және көмір қышқыл 
газына СО2 бөлінеді. 

Анаэробты микроорганизмдердің әсерінен органикалық заттардың 
шіріген уақытта әр түрлі заттар бөлініп шығады: СН4; Н2;СО2; NН3; Н2S. 

Аэробтық микроорганизмдері және ол процестерді лас 
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Лас судың концентрациясын анықтау 
Лас су тазартатын ғимараттарды есептеу үшін лас судың құрамын 

анықтау қажет. Оны екі тәсілмен анықтайды. 
1) химиялық және бактериялық анализдермен; 
2) лас судың құрамын есептеу арқылы табуға болады. 
3) Екінші тәсіл бойынша лас судың концентрациясын мына 

формуламен анықтауға болады. 
𝐶𝐶 = 𝑎𝑎∙1000

𝑞𝑞            (2.60) 
мұндағы С - лас судың концентрациясы, мг/л; 
q - лас су шығын нормасы, л/тәу; 
а - ластағыш заттардың бір адамға келтірілген үлесті мөлшері, г/тәу. 
 

2.10  - кесте 

Ингредиенттер атауы г/тәу, адам 

1. Қалқымалы заттар 65 г 

2. ОБҚ5тазарған лас су 35 г 

3. ОБҚ т тұндырылмаған лас су 75 г 

4. ОБҚ тұндырылған су 40 г 

5. Азотты амоний тұздары 8 г 

6. Фосфаттар 3,3 г 

7. Хлоридтер 9 г 

8. СБББ 2,5 г 
 

Лас судың концентрациясы лас судың шығын нормасына сәйкес келеді, 
егер шығын нормасы көп болса концентрациясы төмен болады. Тұрмыстық 
суды тазартатын ғимараттарға қаланың ішіндегі кейбір өндіріс сулары да 
кіреді. 

Егер тұрмыстық ластанған су құрамына сол қаланың үлкен-үлкен 
өндіріс орындарының суы қосылса, жалпы ластанған судың концентрациясы 
келесі формула бойынша анықталады. 

 
С жал = С тұр 𝑄𝑄 тұр+ ∋С өнд 𝑄𝑄 өнд

𝑄𝑄 тұр + ∋ 𝑄𝑄 өнд                     (2.60) 
 

мұндағы С тұр, С өнд - тұрмыстық және өндіріс лас суларының ластану 
концентрациясы (мг/л, г/м3), 

Q тұр, Q өнд - тұрмыстық және өндіріс лас суының орташа шығыны, 
(л/тәу, м3/тәу). 
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ҚН және Е талаптарына сәйкес қаланың тазарту ғимараттары 
“келтірілген” адам (тұрғындар) санына есептелінеді. 

Егер есептелген адам санына эквивалентті адам санын қоссақ қаланың 
“келтірілген” адам санын табамыз. 

Эквивалентті адам саны дегеніміз бұл өндіріс лас суының сол қаланың 
қанша тұрғындарының әсерінен пайда болатын ластағыш заттарға 
эквивалентті деген сұраққа жауап береді. 

Эквивалентті адам саны қалқымалы заттар мен ОБҚ толык 
көрсеткіштері бойынша анықталады. 

Торларда ұсталатын қоқсықтың, құмұстағыштағы құмның және бірінші 
тұндырғыштардағы тұнбаның көлемін табу үшін эквивалентті адам санын 
қалқымалы заттар көрсеткіштері арқылы анықтайды. 

 
𝑁𝑁эквқз = Сөндқз ∙𝑄𝑄өнд

65  (2.61) 
 

Екінші сатылы тұндырғыштардағы және түйістіруші резервуарлардағы 
лайдың көлемін табу үшін эквивалентті адам санын ОБҚ толық 
көрсеткіштері арқылы анықтайды. 

 

𝑁𝑁эквобқт = 𝐶𝐶өндобқт∙𝑄𝑄өнд
40 (2.62) 
 

 
мүндағы 65 және 40 -бір адамға келетін қалқымалы заттардың және 

ОБҚ толық көрсеткіштері үлестік мөлшері, г/тәу. 
“Келтірілген” адам саны есептелген және эквивалентті адам 

сандарының қосындысына тең болады 
 

𝑁𝑁 кел = 𝑁𝑁 + 𝑁𝑁 экв, адам                       (2.63) 
 

мұндағы N - есептелген адам саны, 
N экв - эквивалентті адам саны. 
 

Ластанған суды қабылдайтын суаттардың қасиеттері 
Суаттың суы екі тәсіл бойынша табиғи және жасанды болып ластануы 

мүмкін. 
Суаттың суы бактериялар, өсімдіктер шіруі арқылы табиғи ластанады. 

Бұл процесс биоценоз деп аталады. Жасанды ластану тазармаған суды суатқа 
жібергенде болады. Ластанған суаттың суы физико-химиялық қасиеттерін 
өзгертеді, судағы ерітілген оттегі концентрациясы төмендейді. Суда ауру 
тарататын (патогенді) микроорганизмдер пайда болады, органикалық 
заттардың концентрациясы мүлдем көбейіп кетеді, ОБҚ көрсеткіші үлкейеді. 
Суаттың суы тұрмыстық қажетке жарамсыз болып қалады. Суаттың суында 
әр уақытта ерітілген оттегі қоры болуы тиіс, ол органикалық заттарды 
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ҚН және Е талаптарына сәйкес қаланың тазарту ғимараттары 
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тұндырғыштардағы тұнбаның көлемін табу үшін эквивалентті адам санын 
қалқымалы заттар көрсеткіштері арқылы анықтайды. 

 
𝑁𝑁эквқз = Сөндқз ∙𝑄𝑄өнд
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Екінші сатылы тұндырғыштардағы және түйістіруші резервуарлардағы 
лайдың көлемін табу үшін эквивалентті адам санын ОБҚ толық 
көрсеткіштері арқылы анықтайды. 

 

𝑁𝑁эквобқт = 𝐶𝐶өндобқт∙𝑄𝑄өнд
40 (2.62) 
 

 
мүндағы 65 және 40 -бір адамға келетін қалқымалы заттардың және 

ОБҚ толық көрсеткіштері үлестік мөлшері, г/тәу. 
“Келтірілген” адам саны есептелген және эквивалентті адам 

сандарының қосындысына тең болады 
 

𝑁𝑁 кел = 𝑁𝑁 + 𝑁𝑁 экв, адам                       (2.63) 
 

мұндағы N - есептелген адам саны, 
N экв - эквивалентті адам саны. 
 

Ластанған суды қабылдайтын суаттардың қасиеттері 
Суаттың суы екі тәсіл бойынша табиғи және жасанды болып ластануы 

мүмкін. 
Суаттың суы бактериялар, өсімдіктер шіруі арқылы табиғи ластанады. 

Бұл процесс биоценоз деп аталады. Жасанды ластану тазармаған суды суатқа 
жібергенде болады. Ластанған суаттың суы физико-химиялық қасиеттерін 
өзгертеді, судағы ерітілген оттегі концентрациясы төмендейді. Суда ауру 
тарататын (патогенді) микроорганизмдер пайда болады, органикалық 
заттардың концентрациясы мүлдем көбейіп кетеді, ОБҚ көрсеткіші үлкейеді. 
Суаттың суы тұрмыстық қажетке жарамсыз болып қалады. Суаттың суында 
әр уақытта ерітілген оттегі қоры болуы тиіс, ол органикалық заттарды 

тотықтыруға жұмсалады. Тотықтыру процесіне судың температурасының 
өзгеруі әсер етеді. Сонымен қатар судағы бактериялар мен 
микроорганизмдер және оттегі де тотықтыруға әсер етеді. Осы үш 
көрсеткіштің әсерінде суаттың суы өзін-өзі тазалау қабілетіне жетеді, оған 
оттегі жұмсалады. Ал, оттегінің толықтырылуы атмосфера ауасы арқылы 
жүреді, ол процесті реаэрация процесі деп атайды, бұл судың беті арқылы 
атмосферадан оттегінің толу процесі. Егерде ерітілген оттегігің тотықтыру 
процесіне жұмсалатын саны атмосфера арқылы қосылатын оттегінің санынан 
айырмасы болса, суаттың өзін-өзі тазалау қасиеті жойылуы мүмкін. Жылдың 
әрбір мезгілінде барлық категориялы суаттардың суында оттегінің саны 4 мг 
төмен болмауы қажет[37]. 

Лас суды суатқа тастаудың шарттары 
Суаттар негізінен екі топқа бөлінеді: 
I. Санитарлы-тұрмыстық су көзі есебінде қолданылатын суаттар. 
II. Балық шаруашылығына қолданылатын суаттар. 
Осы екі топ екі категорияға бөлінеді. Бірінші топтың категориялары: 
- орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолданылатын суаттар; 
- шомылуға және демалуға қолданылатын суаттар. 
Екінші топтың категориялары: 
- бағалы балықтардың түрін сақтауға және өсіруге қолданылатын 

суаттар; 
- балық шаруашылығының басқа да жағдайларына қолданылатын 

суаттар. 
Суаттың суының бірінші және екінші категорияларына қойылатын 

негізгі талаптар: 
1) жылдың қай мезгілінде болса да суаттың суында ерітілген 

оттегінің саны 4 мг/л кем болмауы керек; 
2) 20°С температурада ОБҚ толық көрсеткіші І-ші топта - 3 мг/л, ал 

ІІ-ші топта - 6 мг/л төмен болмауы керек; 
3) лас суды суаттың суына тастағанда қалқымалы заттардың 

концентрациясы І-ші топта - 0,25 мг/л, ал ІІ-ші топта - 0,75 мг/л -ге дейін 
көтерілуі мүмкін; 

4) судың иісі және дәмі 2 балдан артпау керек; 
5) РН 6,5 - 8,5 арасында болу керек; 
6) суаттың суында аурулар тарататын микроорганизмдер болмау 

керек; 
7) суаттың суында улы заттардың концентрациясы шекті мөлшерден 

аспау керек; 
8) суатгың суының температурасы жаздың ең ыстық кезінде лас суды 

тастағанда 3°С жоғары көтерілмеу керек; 
9) суаттың суының бояуы су бағанасымен өлшегенде I топта 20 см, 

ал II топта 10 см көрінбеуі керек. 
Ластанған суды тазалау əдістері 
Лас суды тазартуға төмендегідей әдістер қолданылады: механикалық, 

химиялық, физико-химиялық және биологиялық әдістер. 
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Механикалық әдіс 
Механикалық әдіс – лас судың құрамындағы күрделі минералды 

заттарды, ерітілмейтін қоспаларды ұстау үшін қолданылады. Жаппы 
механикалық әдіс сирек қолданылады. Өндірістік лас суды тазартуда жеке 
қолданылуы мүмкін, ал көбінесе басқа әдістердің алдында қолданылады. 

Механикалық әдістерге төмендегідей қондырғылар мен ғимараттар 
жатады: қабылдау камерасы, құм ұстағыштар, тұндырғыштар. 

Су тұндырудың жұмыс істеу қабілетін көтеру үшін төмендегідей 
әдістер және қондырғылар қолданылады. Олар лас суды жай аэрациялау, 
биокоагуляторлар, табиғи аэрациялау бар мөлдіреткіштер, мөлдіреткіш-
шіріткіштер, екі қабатты тұндырғыштар, мұнай ұстағыштар, май ұстағыштар. 
Тұндырғыштардың тұндыру эффектісі 60%, органикалық заттарды ұстау 
эффектісі – 10-15%-тен аспайды. 

Биологиялық әдіс 
Биологиялық әдіс – лас судың құрамындағы органикалық және 

коллоидты қоспаларды тазарту үшін қолданылады. 
Лас суды биологиялық тазалау әдісінің екі түрі бар: табиғи және 

жасанды. 
Табиғи биологиялық әдістің құрамында қолданылатын ғимараттар: 

сүзу алаңдары, суландыру алаңдары, биологиялық тоғандар, циркуляциясы 
бар тотықтырғыш каналдар. Жасанды биологиялық әдістердің құрамында 
қолданылатын ғимараттар: аэротенктер және биосүзгілер, олардың әртүрлі 
моделдері. 

Биологиялық әдіспен тазарған лас судың ОБҚ көрсеткіші 15-20 мг/л 
болуы тиіс, мұны толық тазарту әдісі дейді, ал егерде ОБҚ көрсеткіші 20-25 
мг/л болса, толық емес тазарту деп аталады. 

Негізінде биологиялық әдіспен тазартқанда тазарту дәрежесі 90-95% -
ке жетуі мүмкін. 

Химиялық әдіс 
Химиялық әдіс – негізінде өндірістің суын тазарту үшін қолданылады. 

Химиялық әдістің құрамына тотықтыру үшін, нейтрализациялау үшін және 
реагенттер қолданылатын процестер мен ғимараттар жатады. 

Физико-химиялық әдіс 
Физико-химиялық әдісте өндірістің суын тазарту үшін қолданылады. 

Бұған мына процестер жатады: флотация, ион алмасу, буландыру, тоңазыту, 
электро-химиялық, адсорбция және т.б. 

Зарарсыздандыру 
Ластанған суды жоғарыда келтірілген әдістермен тазартқаннан кейін 

тоғандарға немесе суаттарға тастардың алдында зарарсыздандыру қажет. Лас 
суды тазалағаннан кейін де лас судың құрамында 1-2% -ке дейін патогенді 
бактериялар болуы мүмкін. 

Зарарсыздандыруға қолданылатын негізгі процестер: хлорлау, озондау, 
ультродыбыс пайдалану, ультрокүлгін сәулені пайдалану және күмісті 
пайдалану. 
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болуы тиіс, мұны толық тазарту әдісі дейді, ал егерде ОБҚ көрсеткіші 20-25 
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Зарарсыздандыру процестері өтетін ғимараттар: хлорлау 
қондырғылары, араластырғыштар, түйістіруші бассейндер және түйістіруші 
резервуарлар. 

Тұнбаны өңдеу және пайдалану әдістері 
Лас судың құрамында 1-10% -ке дейін тұнба түсуі мүмкін. Тұнбаның 

құрамында әртүрлі микроорганизмдер және газдар болады. Түскен тұнбаны 
шикі түрінде еш жерде пайдалануға болмайды, сондықтан оларды қолдану 
алдында ашытып-шіріту керек. 

Тұнбаны өңдеу үшін келесі ғимараттар қолданылады: мөлдіреткіш-
шіріткіштер, екі қабатты тұндырғыштар, септиктер, метантенктер, 
механикалық қондырғылар (вакуум-сүзгілер, пресс-сүзгілер, центрифугалар), 
тұнба алаңдары және тұнбаны жағатын қондырғылар. 

Лас суды жете тазалау әдістері 
Егерде тазаланған лас суды тастайтын суат суының шығыны аз болса 

немесе тазаланған суды өндірісте пайдаланатындай жағдай туса, онда лас 
суды жете тазалау әдістері қолданылады. Жете тазаланған судың ОБҚ 
көрсеткіші 3-6 мг/л, қалқымалы заттар концентрациясы 4-6 мг/л-ден аспауы 
керек. Ластанған суды жете тазалау үшін қолданылатын процестер мен 
ғимараттар табиғи суды тазалауға қолданылатын ғимараттарға сәйкес келеді, 
оның ішінде әртүрлі конструкциялы сүзгілер, флотаторлар және 
мөлдіреткіштер қолданылады. 

Ластанған суды тазалау ғимараттарының жалпы схемалары 
Ластанған суларды сапалы тазалау үшін тиісті қондырғылар мен 

ғимараттар керек, ал олардың схемаларын таңдау ластанған судың құрамы 
мен көлеміне, тазалау деңгейлеріне байланысты болады. 

Ластанған суларды тазалау қондырғылары мен ғимараттары жалпы 
схемада өздерінің жұмыс істеу принциптеріне байланысты орналасады. 

Жалпы механикалық тазалау схемасын ластанған судың шығыны 10-15 
мың м3/тәу-тен аспаған жағдайда және суаттың өзін-өзі тазалау дәрежесі 
жеткілікті болғанда қолданылады. Механикалық тазалау схемасы 2.12 - 
суретте келтірілген. 

Ластанған суларды толық биологиялық тазалауға арналған 
қондырғылар мен ғимараттар схемасы 2.13 - суретте келтірілген. Бұл схема 
бойынша тазаланатын ластанған судың шығыны 30 мьің м3/тәу артық болуы 
мүмкін. 
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2.12– сурет. Лас суды механикалық тазарту схемасы 
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2.12– сурет. Лас суды механикалық тазарту схемасы 
  

2.13– сурет. Лас суды аэротенкте биологиялық тазарту схемасы 
 
Лас су құрамындағы ерімейтін ірі заттарды ұстап қалу үшін керегелер 

қолданылады. Олар дөңгелек, төртбұрышты және басқа формалы металл 
стержіндерден жасалады. 

Керегенің стержіндерінің арасынан өтетін лас судың жылдамдығы 1 
м/с аспауы керек. 
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Керегелер конструкциясына байланысты жылжымалы, жылжымайтын 
және ұнтақтағышпен біріккен болып бөлінеді. Тік РММВ типті және қиғаш 
МГ типті жылжымайтын керегелер кеңінен қолданылады. 

Негізінде керегелер екі түрлі болады: 
а) автоматтандырылған керегелер-ұнтақтағыштар 
ә) қалдықтарды ұстайтын қондырғылар және ұнтақтағыштарға 

жеткізетін қондырғылар (бөлек ұнтақтағыштары бар керегелер). 
Саңылаулардың еніне байланысты керегелер екі түрге бөлінеді:  
а) күрделі, ені 30-100 мм; 
ә) жай керегелер, ені 5-25 мм. 
Ұсталған қалдықтарды тазалауға байланысты керегелер қолмен 

тазалайтын және механикаландырылған болып бөлінеді. 
Керегелер каналдың ішінде орналасады. Егер керегелер лас су 

тазартатын ғимараттардың құрамында болса, онда керегенің саңылаулары 
тұрақты 16 мм болады. 

Егер керегелер бас сорғыш бекетінің құрамында болса, онда оның 
стержіндері үш түрлі болады: 

1. төртбұрышты (ені 10 мм, биіктігі 60 мм); 
2. дөңгелек (диаметрі Д=10 мм); 
3. төртбұрышты дөңгелектелген қырлы (ені 10 мм, биіктігі 60 мм). 

Пайдалануға ең қолайлысы су кіретін жағындағы екі қыры дөңгелектелген 
төртбұрышты стержінді керегелер. 

Типті өлшемдеріне және судың жалпы шығынына байланысты 
керегелердің жалпы санын қабылдауға болады: 

1 жұмыскер - 1 резервті; 
2 жұмыскер - 1 резервті; 
3 жұмыскер - 2 резервті. 
Егер қалдықтың жалпы шығыны 0,1 м3/тәу-тен аспаса керегелерді 

қолмен тазалайды, 0,1 м3/тәу-тен асса, онда механикалық әдіс қолданылады. 
Жалпы қиғаш керегелер бөлмелердің ішінде орналасуы тиіс.Бөлменің 

ішінде желдеткіш болуы керек, бөлменің ауасы сағатына бес рет ауысуы тиіс. 
Тік керегелер бөлмелерді қажет етпейді, олар сыртта каналдың ішінде 

орналасады. 
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Керегелер конструкциясына байланысты жылжымалы, жылжымайтын 
және ұнтақтағышпен біріккен болып бөлінеді. Тік РММВ типті және қиғаш 
МГ типті жылжымайтын керегелер кеңінен қолданылады. 

Негізінде керегелер екі түрлі болады: 
а) автоматтандырылған керегелер-ұнтақтағыштар 
ә) қалдықтарды ұстайтын қондырғылар және ұнтақтағыштарға 

жеткізетін қондырғылар (бөлек ұнтақтағыштары бар керегелер). 
Саңылаулардың еніне байланысты керегелер екі түрге бөлінеді:  
а) күрделі, ені 30-100 мм; 
ә) жай керегелер, ені 5-25 мм. 
Ұсталған қалдықтарды тазалауға байланысты керегелер қолмен 

тазалайтын және механикаландырылған болып бөлінеді. 
Керегелер каналдың ішінде орналасады. Егер керегелер лас су 

тазартатын ғимараттардың құрамында болса, онда керегенің саңылаулары 
тұрақты 16 мм болады. 

Егер керегелер бас сорғыш бекетінің құрамында болса, онда оның 
стержіндері үш түрлі болады: 

1. төртбұрышты (ені 10 мм, биіктігі 60 мм); 
2. дөңгелек (диаметрі Д=10 мм); 
3. төртбұрышты дөңгелектелген қырлы (ені 10 мм, биіктігі 60 мм). 

Пайдалануға ең қолайлысы су кіретін жағындағы екі қыры дөңгелектелген 
төртбұрышты стержінді керегелер. 

Типті өлшемдеріне және судың жалпы шығынына байланысты 
керегелердің жалпы санын қабылдауға болады: 

1 жұмыскер - 1 резервті; 
2 жұмыскер - 1 резервті; 
3 жұмыскер - 2 резервті. 
Егер қалдықтың жалпы шығыны 0,1 м3/тәу-тен аспаса керегелерді 

қолмен тазалайды, 0,1 м3/тәу-тен асса, онда механикалық әдіс қолданылады. 
Жалпы қиғаш керегелер бөлмелердің ішінде орналасуы тиіс.Бөлменің 

ішінде желдеткіш болуы керек, бөлменің ауасы сағатына бес рет ауысуы тиіс. 
Тік керегелер бөлмелерді қажет етпейді, олар сыртта каналдың ішінде 

орналасады. 

 
 

2.14 - сурет. Керегенің орналасу схемасы: 
Вк - канал ені; lкер - кереге қондырғысының ұзындығы; Вкер - керегенің ені; l1 - 
кереге алдындағы каналдың кеңею ұзындығы; l2- 
керегесоңындағытарылуұзындығы; һ – судыңтереңдігі; һк– 
керегедегіарынжоғалуы 
 

Ұнтақтағыштар 
Ұсталынған қалдықтар ұнтақталуы қажет. Ұнтақтау үшін негізінен 

балғалы ұнтақтағыштар қолданылады. Ұнтақталған қалдықтардың диаметрі 
0,1 мм, олар сумен араласып ұнтақталады. Лас су балғалы ұнтақтағышқа 
өздігімен немесе арынмен түседі. Ұнтақтағыш керегемен бірге немесе бөлек 
орналасуы мүмкін. 

Іс жүзінде ең көп қолданылатын ұнтақтағыш керегемен бірге 
орналасқан КРД типі. 

Кереге - ұнтақтағышта үгітілген заттар науа немесе құбыр арқылы 
қайта керегенің алдына беріледі. 

 
Құм ұстағыштар 
Лас судың құрамында ауыр минералды қоспалар кездеседі, олар 

тұндырғыштарға және биологиялық әдіспен тазартатын ғимараттарға көп 
кедергі жасауы мүмкін. 

Құм ұстағыштар ластанған судың құрамындағы ауыр минералды қоспа 
және құмды ұстауға арналған. 

Лас су шығыны 100 м3/тәу -нен көп болғанда құм ұстағышты 
пайдаланады. Құм ұстағыштың жұмыс принципі гравитациялық күшті 
пайдалану арқылы жүзеге асады. 

Судың ағысына байланысты құм ұстағыштардың төмендегідей 
конструкциялары болады: 

1) көлденең - судың ағысы айналмалы болады; 
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2) көлденең - судың ағысы түзу болады; 
3) тік - судың ағысы төменнен жоғары; 
4) тік - судың ағысы винт тәрізді; 
5) тангенциалды құм ұстағыштар; 
6) аэрациясы бар құм ұстағыштар. 
Лас судың құрамындағы кұмның орта есеппен 65% құм ұстағышта 

тұнбаға түседі. Тұнбаға түсетін құмдардың ірілігі dэкв = 0,2 - 0,25 мм, 
гидравликалық ірілігі U о = 18 - 24 мм/сек болады. 

Гидравликалық ірілік дегеніміз лас судың құрамындағы бөлшектердің 
бірқалыпты жағдайдағы тұнбаға түсу жылдамдығы  

 
𝑈𝑈𝑈𝑈 = ℎ

𝑡𝑡                   (2.64) 
 

мұндағы һ - биіктігі, мм; t - уақыты, сек.  
Тұну жылдамдығы дегеніміз ластанған судың ағысындағы 

бөлшектердің тұнбаға түсу жылдамдығы, мм/с. 
Жалпы барлық құм ұстағыштарға тән технологиялық көрсеткіштер: 
1) лас судың құм ұстағышта болу ұзақтығы 30-60 с дейін; 
2) құм ұстағыштағы лас судың ағысының жылдамдығыV = 0,15 - 0,3 

м/с 
Тұнбаға түскен құмның ылғалдылығы 20-30%, тұнбаның күл 

қалдығының ылғалдылығы 76-94%. 
Құм ұстағыштағы түсетін тұнба 1 адамға тәулігіне 6-10 л. 
 
Көлденең құм ұстағыштар 
Көлденең құм ұстағыштар планда тікбұрышты ұзын резервуар тәрізді 

болады (2.15 - сурет). 
Есептеушарттары: 
1. Құмұстағыштыңсуағарбөлігініңұзындығы, м 

 
Ls = 1000 · Ks · Vs · Hs/Uo                       (2.65) 

 
мұндағы Vs - су ағысының жылдамдығы, м/с 
Нs - құм ұстағыштың су ағар бөлігінің тереңдігі, м; 
Кs - эмпириялық коэффициент, егер Uо =18 мм/с онда К = 1,7, егер Uо 

= 24 мм/с онда К = 1,3. 
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2) көлденең - судың ағысы түзу болады; 
3) тік - судың ағысы төменнен жоғары; 
4) тік - судың ағысы винт тәрізді; 
5) тангенциалды құм ұстағыштар; 
6) аэрациясы бар құм ұстағыштар. 
Лас судың құрамындағы кұмның орта есеппен 65% құм ұстағышта 

тұнбаға түседі. Тұнбаға түсетін құмдардың ірілігі dэкв = 0,2 - 0,25 мм, 
гидравликалық ірілігі U о = 18 - 24 мм/сек болады. 

Гидравликалық ірілік дегеніміз лас судың құрамындағы бөлшектердің 
бірқалыпты жағдайдағы тұнбаға түсу жылдамдығы  

 
𝑈𝑈𝑈𝑈 = ℎ

𝑡𝑡                   (2.64) 
 

мұндағы һ - биіктігі, мм; t - уақыты, сек.  
Тұну жылдамдығы дегеніміз ластанған судың ағысындағы 

бөлшектердің тұнбаға түсу жылдамдығы, мм/с. 
Жалпы барлық құм ұстағыштарға тән технологиялық көрсеткіштер: 
1) лас судың құм ұстағышта болу ұзақтығы 30-60 с дейін; 
2) құм ұстағыштағы лас судың ағысының жылдамдығыV = 0,15 - 0,3 

м/с 
Тұнбаға түскен құмның ылғалдылығы 20-30%, тұнбаның күл 

қалдығының ылғалдылығы 76-94%. 
Құм ұстағыштағы түсетін тұнба 1 адамға тәулігіне 6-10 л. 
 
Көлденең құм ұстағыштар 
Көлденең құм ұстағыштар планда тікбұрышты ұзын резервуар тәрізді 

болады (2.15 - сурет). 
Есептеушарттары: 
1. Құмұстағыштыңсуағарбөлігініңұзындығы, м 

 
Ls = 1000 · Ks · Vs · Hs/Uo                       (2.65) 

 
мұндағы Vs - су ағысының жылдамдығы, м/с 
Нs - құм ұстағыштың су ағар бөлігінің тереңдігі, м; 
Кs - эмпириялық коэффициент, егер Uо =18 мм/с онда К = 1,7, егер Uо 

= 24 мм/с онда К = 1,3. 
 
 

 
2.15 - сурет. Көлденең құм ұстағыш: 

1 - құмды алып кетуге арналған қыру механизмі (АО42-Б); 2 - гидро- 
элеваторлар; 3 - жалғау 900 х 1400 мм (электрлі); 4 - қолмен жалғау; 5- 6 - 
жаппалар D = 200 мм және D = 250 мм;  

 
 

2. Құмның диаметрлері және гидравликалық ірілігі арасындағы 
байланыс 2.11 - кестеде келтірілген. 

 
2.11 - кесте 

Құмның диаметрлері және гидравликалық ірілігі арасындағы 
байланыс 

Құм бөлшектерінің 
диаметрі, мм 

0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 

Гидравликалық 
ірілігі, мм/с 

5,12 7,37 11,5 18,7 24,2 28,3 34,5 40,7 51,6 

 
3. Құм ұстағыштағы су бетінің ауданы 

 
Fs = q max/Uo                                     (2.66) 

 
мұндағы q max - лас судың максималды шығыны, м3/с. 
4. Құм ұстағыштың жалпы ені 

 
Bs = Fs/Ls                                         (2.67) 

 
Ені мен ауданын анықтағаннан кейін, құм ұстағыштардың жұмысшы 

бөлімдерінің санын анықтау керек. Жалпы биіктігін, әрбір бөлімдердің енін 
белгілеу қажет. Биіктігі һ1< 1,2 - 1,5 м аспауы керек. Ені b1 = 0,6 - 6 м болу 
керек. 
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Құм ұстағыштағы тұнба қабатының тереңдігі һ2 тазалау уақытында 
түскен құмның көлеміне байланысты. 

5. Тұнба ұстайтын бөлігінің жалпы көлемі 
 

𝑊𝑊тұр = 𝑁𝑁келқз ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑡𝑡/1000(2.68) 
 

мұндағы 𝑁𝑁келқз  - қалқымалы заттар бойынша келтірілген адам саны; 
Р - 1 тәулікте 1 адамға сәйкес тұнбаның көлемі, Р = 6-10 л/тәу 1 адамға; 
t - құм ұстағыштарды құмнан тазалау арасындағы тәулік саны, t< 2 тәу. 
Тангенциалды құм ұстағыштар  
Тангенциалды құм ұстағыштарды шет елде кеңінен пайдалану тараған. 

Лас су құм ұстағышқа жанама түседі. Бұл құм ұстағыштың ерекшелігінің бірі 
су ағар бөлігінің тереңдігінің аздығы болып табылады. Құм ұстағыштың 
диаметрі 6 метрден артық болмауы тиіс. Ұсталынған құмдарды тазалау 
шнектің көмегімен жүргізіледі. Негізгі науада 0,6-0,8 м/с жылдамдықта 90% 
құм ұсталады. Ұсталынған құмдардың ылғалдылығы 20%, күлділігі 94%, 
құмның көлемі 14,5-40% -ке дейін, ірілігі 0,2 мм[37]. 

Аэрациясы бар құм ұстағыштар 
Лас судың құрамындағы құмның сырты көбінесе органикалық 

заттармен байланысты болады. Тұнбадағы түскен құмдарды құм алаңына 
тастағанда органикалық заттар шіри бастайды. Сондықтан құм ұстағыштың 
өзінде құмның бөлшектерін органикалық заттардан бөліп алу қажет. Бұл 
жағдайда аэрациясы бар құм ұстағыштар қолданылады. Бұл құм ұстағыштар 
конструкциясы бойынша көлденең құм ұстағыштарға ұқсас болады. Бірақ 
қабырғасының бойымен түбінен 60-70 см биіктікте пластмасса құбырларда 
жасалған аэраторларды орналастырады. Ол аэраторлардың диаметрі 3-5 мм 
болуы керек. Сол құбыр арқылы ауа жіберіледі, ауаның көлемі 3-5 м3 1 м3 су 
бетінің ауданына 1 сағатқа. 

Аэрациясы бар құм ұстағыштарда судың екі түрлі ағысы болады: 
1) ұзындығы бойынша v = 0,08 - 0,12 м/с; 
2) айналмалы ағысы v = 0,25 - 0,3 м/с. 
Судың екі түрлі ағысына байланысты құм ұстағыштағы ағыс винт 

тәрізді болады. Сол ағысты ауа өзгерткен уақытта әрбір құмның бөлшектері 
бір-бірін қажап органикалық заттардан тазарады, ауадағы оттегі органикалық 
заттарды тотықтырады. Лас су құм ұстағышта 2-3 минут болады. Құмның 
гидравликалық ірілігі  Uо = 18 мм/с болады, ал ылғылдылығы w = 60% 
болады. 

 
Құм кептіру алаңдары және бункерлер 
Әрбір су тазартатын станцияда құм кептіру алаңдары болу қажет. Құм 

кептіру алаңдарының астында дренажды жүйелер орналастырылады. 
Алаңдарды тегістейді, жан-жағынан жерден үймелер жасалынады. Алаңдар 
2, 4, 6 - дана болады, ені және ұзындығы 10-15 м болады. 
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Құм ұстағыштағы тұнба қабатының тереңдігі һ2 тазалау уақытында 
түскен құмның көлеміне байланысты. 

5. Тұнба ұстайтын бөлігінің жалпы көлемі 
 

𝑊𝑊тұр = 𝑁𝑁келқз ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑡𝑡/1000(2.68) 
 

мұндағы 𝑁𝑁келқз  - қалқымалы заттар бойынша келтірілген адам саны; 
Р - 1 тәулікте 1 адамға сәйкес тұнбаның көлемі, Р = 6-10 л/тәу 1 адамға; 
t - құм ұстағыштарды құмнан тазалау арасындағы тәулік саны, t< 2 тәу. 
Тангенциалды құм ұстағыштар  
Тангенциалды құм ұстағыштарды шет елде кеңінен пайдалану тараған. 

Лас су құм ұстағышқа жанама түседі. Бұл құм ұстағыштың ерекшелігінің бірі 
су ағар бөлігінің тереңдігінің аздығы болып табылады. Құм ұстағыштың 
диаметрі 6 метрден артық болмауы тиіс. Ұсталынған құмдарды тазалау 
шнектің көмегімен жүргізіледі. Негізгі науада 0,6-0,8 м/с жылдамдықта 90% 
құм ұсталады. Ұсталынған құмдардың ылғалдылығы 20%, күлділігі 94%, 
құмның көлемі 14,5-40% -ке дейін, ірілігі 0,2 мм[37]. 

Аэрациясы бар құм ұстағыштар 
Лас судың құрамындағы құмның сырты көбінесе органикалық 

заттармен байланысты болады. Тұнбадағы түскен құмдарды құм алаңына 
тастағанда органикалық заттар шіри бастайды. Сондықтан құм ұстағыштың 
өзінде құмның бөлшектерін органикалық заттардан бөліп алу қажет. Бұл 
жағдайда аэрациясы бар құм ұстағыштар қолданылады. Бұл құм ұстағыштар 
конструкциясы бойынша көлденең құм ұстағыштарға ұқсас болады. Бірақ 
қабырғасының бойымен түбінен 60-70 см биіктікте пластмасса құбырларда 
жасалған аэраторларды орналастырады. Ол аэраторлардың диаметрі 3-5 мм 
болуы керек. Сол құбыр арқылы ауа жіберіледі, ауаның көлемі 3-5 м3 1 м3 су 
бетінің ауданына 1 сағатқа. 

Аэрациясы бар құм ұстағыштарда судың екі түрлі ағысы болады: 
1) ұзындығы бойынша v = 0,08 - 0,12 м/с; 
2) айналмалы ағысы v = 0,25 - 0,3 м/с. 
Судың екі түрлі ағысына байланысты құм ұстағыштағы ағыс винт 

тәрізді болады. Сол ағысты ауа өзгерткен уақытта әрбір құмның бөлшектері 
бір-бірін қажап органикалық заттардан тазарады, ауадағы оттегі органикалық 
заттарды тотықтырады. Лас су құм ұстағышта 2-3 минут болады. Құмның 
гидравликалық ірілігі  Uо = 18 мм/с болады, ал ылғылдылығы w = 60% 
болады. 

 
Құм кептіру алаңдары және бункерлер 
Әрбір су тазартатын станцияда құм кептіру алаңдары болу қажет. Құм 

кептіру алаңдарының астында дренажды жүйелер орналастырылады. 
Алаңдарды тегістейді, жан-жағынан жерден үймелер жасалынады. Алаңдар 
2, 4, 6 - дана болады, ені және ұзындығы 10-15 м болады. 

 
 

Құм алаңының ауданы 
  𝐹𝐹қа = 𝑊𝑊құм∙356

(3÷5)                    (2.69) 
мұндағы 365 - 1 жыл 
3-5 - әрбір алаңның жылына 1 м2 түсетін жүктемесі. 
Құмның жалпы биіктігі жылына 3 метр. 
Егерде лас суды тазартатын станциядағы судың шығыны 75000- ға 

дейін болса, онда құм ұстайтын бункерлерді орнатқан жөн[37]. 
Тұндырғыштар 

Тұндырғыштардың жіктелуі 
Тазалау ғимараттарының технологиялық схемаларына байланысты 

тұндырғыштар былай жіктеледі: 
I- ші сатылы тұндырғыштар. Олар биологиялық тазалау әдісінің 

алдында қолданылады. 
II- ші сатылы тұндырғыштар. Олар биологиялық тазалау әдісінен 

кейін қолданылады. 
Жұмыс істеу принциптеріне байланысты тұндырғыштардың келесі 

түрлері болады: 
1) ағысты тұндырғыштар - бұларда судың баяу ағысында тұндыру 

процестері жүреді; 
2) мерзімімен тұндыратын тұндырғыштар - тұндыру процестері ағысы 

болмаған уақыттарда жүреді. 
Судың ағысына байланысты: 
а) көлденең - судың ағысы көлденең болады; 
б) тік - судың ағысы төменнен жоғары; 
в) радиалды - судың ағысы ортасынан шетіне қарай жүреді. 
Тұндырғыштардың қатарына мөлдіреткіштер де жатады. Бұл 

ғимараттардың тұндыру процестері қалқымалы заттар өткенде жүреді. 
Тұндыру процесі дегеніміз - судың салмағынан ауыр бөлшектердің тұнбаға 
түсу процесі. Сонымен қатар судан салмағы аз бөлшектер судың бетіне 
қалқып шығады. Олар май, мұнай, бензин және тағы басқалар. Ластанған 
суды тұндыру процесі өте күрделі процесс. Себебі судың құрамындағы 
бөлшектердің және сұйықтардың тұтқырлығы әр түрлі болады. 

Судың ағысына қарай бөлшектер бір-бірімен кездесіп үлкейіп 
қосылуы немесе қосылмауы мүмкін. Сонымен лас судың құрамындағы 
бөлшектер агрегатты тұрақсыз ортадан полидисперстік ортада болады. 
Жалпы тұндыру процестерінің теориясы Стокстың формуласына байланысты 
шешіледі. 

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 1
18 ∙

𝜌𝜌1−𝜌𝜌
𝜇𝜇 ∙ 𝑔𝑔 ∙ 𝑑𝑑2         (2.70) 

мұндағы Uо - бөлшектердің гидравликалық ірілігі, мм/с; 
d - шар тәрізді бөлшектердің диаметрі, м; 
ρ1 - бөлшектің тығыздығы, кг/м3; 
ρ - сұйықтың тығыздығы, кг/м3; 
μ - динамикалық тұтқырлық коэффициенті, Пас. 
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Лас суды тұндырудың тиімділігі тұндыру уақытына, бөлшектердің 
диаметріне, бөлшектердің тығыздығына, сұйықтың тығыздығына, 
динамикалық тұтқырлық коэффициентіне байланысты болады. 

 
Э = f (t, d, ρ1, ρ, μ)       (2.71) 

 
Биологиялық әдістердің ғимараттарының алдында тұндырған судағы 

қалқымалы заттардың концентрациясы С = 100 - 150 мг/л болу керек. 
 
Тұндырғыштардың конструкциясы. 
Көлденең тұндырғыштар. 
Бұл тұндырғыштар лас судың шығыны 30000 м3/тәу артқанда 

пайдаланылады. 
Артықшылығы: 
1. Бұлардың бойынан ағатын судың ағысының биіктігі аз; 
2. Су тазарту тиімділігі; 
3. Тұнбаны жинайтын бір механизмді бірнеше бөлігіне пайдалануға 

болады. 
Кемшілігі: 
Ені аз болғандықтан көп бөлімше пайдаланылады (ені 3-6 м); 
 
 
Радиалды тұндырғыштар 
Лас судың шығыны 30000 м3/тәу болғанда пайдаланылады. Бұл 

тұндырғыштардағы судың ағысы көлденең тұндырғыштардағы сияқты 
болады. Бұлар планда дөңгелек резервуарлар (2.16 - сурет) 

Артықшылығы: 
1. Көлемі үлкен болғандықтан жалпы саны аз болады; 
2. Су тазарту тиімділігі жоғары болады. 
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Лас суды тұндырудың тиімділігі тұндыру уақытына, бөлшектердің 
диаметріне, бөлшектердің тығыздығына, сұйықтың тығыздығына, 
динамикалық тұтқырлық коэффициентіне байланысты болады. 

 
Э = f (t, d, ρ1, ρ, μ)       (2.71) 

 
Биологиялық әдістердің ғимараттарының алдында тұндырған судағы 

қалқымалы заттардың концентрациясы С = 100 - 150 мг/л болу керек. 
 
Тұндырғыштардың конструкциясы. 
Көлденең тұндырғыштар. 
Бұл тұндырғыштар лас судың шығыны 30000 м3/тәу артқанда 

пайдаланылады. 
Артықшылығы: 
1. Бұлардың бойынан ағатын судың ағысының биіктігі аз; 
2. Су тазарту тиімділігі; 
3. Тұнбаны жинайтын бір механизмді бірнеше бөлігіне пайдалануға 

болады. 
Кемшілігі: 
Ені аз болғандықтан көп бөлімше пайдаланылады (ені 3-6 м); 
 
 
Радиалды тұндырғыштар 
Лас судың шығыны 30000 м3/тәу болғанда пайдаланылады. Бұл 

тұндырғыштардағы судың ағысы көлденең тұндырғыштардағы сияқты 
болады. Бұлар планда дөңгелек резервуарлар (2.16 - сурет) 

Артықшылығы: 
1. Көлемі үлкен болғандықтан жалпы саны аз болады; 
2. Су тазарту тиімділігі жоғары болады. 
 

 
 

2.16– сурет. Бірінші сатылы радиалды тұндырғыш 
1 - лас су әкелу құбыры; 2 - бөлгіш камера; 3 - тұнба қырғыш; 4 - май 

жинағыш; 5 - су әкету құбыры; 6 - сорғыш бекеті; 7 - тұнба құбыры; 8 - 
жалпы су әкету құбыры 

 
Кемшілігі: 
Құрылыс құны қымбат. Себебі әрбір тұндырғышқа тұнба жинайтын 

айналмалы механизмдер пайдаланылады. 
Тік тұндырғыштар: 
Бұл тұндырғыштар судың шығыны 10-15 мың м3/тәулігінде болғанда 

пайдаланылады. Диаметрі 6-12 метрден артпайды, биіктігі 9-11 м. 
Артықшылығы: 
Жер асты сулары биік болғанда және жердің топырағы нашар, бос 

болғанда қолданылады. Пайдаланғанда өте қолайлы, қарапайым. 
Кемшілігі: 
Су тазарту тиімділігі төмен 50%-тен аспайды. 
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Тік тұндырғыштар планда дөңгелек резервуар тәріздес, түбі конус 
тәріздес болып келеді. Лас су орталық құбырмен келіп тұндырғыштың 
ортасына дейін жоғарыдан төмен ағыс арқылы беріледі. Тік тұндырғышта лас 
су тазару дәрежесіне байланысты 30 минуттан 1,5 сағатқа дейін болады. 

Түбіне жиналған тұнба 200 мм диаметрлі құбырмен гидростатикалық 
қысым арқылы алынып кетеді[37]. 

 
2.8. Тұнбаларды өндеу, зарарсыздандыру және пайдалану 

 
Тұнбалардың сипаттамасы, өңдеу əдістері 
Қаланың лас суларын, механикалық және биологиялық тазарту 

негізінде, тазартатын ғимараттарда әр түрлі минералдық және органикалық 
заттардан тұратын тұнбалар пайда болады. Ол - торларда ұсталынатын 
қалдықтар, бірінші сатылы тұндырғышта тұнатын тұнба, аэробты 
биологиялық су тазартқыш ғимаратында пайда болатын белсенді лай немесе 
биопленка. Әдетте, ұсталынған қалдықтар бірінші сатылы тұндырғыштарға 
дейінгі арыққа түсіп олармен ұсталынады, осылайша шикі тұнбаға түседі. 

Тұнбаның жалпы көлемі өңдеуге берілген судың 1 %-нен аспайды, 
соның ішінде белсенді лайдың есебіне өнген тұнбаның 60-70%-і келеді. 

Тұнбаның ылғалдылығы - 92-96% нашар қышқылды реакциясы 
болады, үлкен дәрежеде микроорганизмдермен қаныққан (оның ішінде 
патогенділермен) және құрамында гельминттердің жұмыртқалары болады. 
Қабылданған өңдеу схемасына байланысты белсенді лайдың ылғалдылығы 
96-99,2%-ке дейін болады. Қаланың лас суындағы тұнбалардың қатты фазасы 
органикалық және минералдық заттардан тұрады. Органикалық немесе 
күлсіздік бөлім бірінші сатылы тұндырғыштардан шыққан тұнбада қалқыма 
заттың 65-75% шамасын құрайды, ал лайда 70-75%. Тұнбаның күлділігі 25%- 
тен 35%-ке дейін болады, ал лайдың күлділігі 25%-дан 30%-ке дейін болады. 

Шикі тұнбаны өңдеу және ашыту үшін үш түрлі ғимараттар 
қолданылады: 

1) Септиктер; 
2) Екі қабатты тұндырғыштар; 
3) Метантенктер. 
Септиктерде суды мөлдірлету және одан түскен тұнбаны шіріту 

процестері бір уақытта өтеді. Септиктерді шағын бекеттерде қолданады. 
Екі қабатты тұндырғыштарда тұндыратын бөлім төменде орналасқан 

септикалық (шірітетін) камерадан бөлінген. Екі қабатты тұндырғыштың 
конструкциясы мөлдірлеткіш-шіріткіш болып келеді. 

Тұнбаны өңдеу үшін қазіргі уақытта көбінесе тұнбаны табиғи ысыту 
және араластыру арқылы ашытуға ғана арналған метантенктер кең 
қолданылады. 

Аз көлемді тұнбаны (белсенді лайды) өңдеу үшін соңғы уақытта 
аэробты тұрақтандыру тәсілін қолданады. 

Септиктер 
Септиктерді лас су шығыны 25 м3/тәул. дейін бөлек орналасқан 
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Тік тұндырғыштар планда дөңгелек резервуар тәріздес, түбі конус 
тәріздес болып келеді. Лас су орталық құбырмен келіп тұндырғыштың 
ортасына дейін жоғарыдан төмен ағыс арқылы беріледі. Тік тұндырғышта лас 
су тазару дәрежесіне байланысты 30 минуттан 1,5 сағатқа дейін болады. 

Түбіне жиналған тұнба 200 мм диаметрлі құбырмен гидростатикалық 
қысым арқылы алынып кетеді[37]. 

 
2.8. Тұнбаларды өндеу, зарарсыздандыру және пайдалану 

 
Тұнбалардың сипаттамасы, өңдеу əдістері 
Қаланың лас суларын, механикалық және биологиялық тазарту 

негізінде, тазартатын ғимараттарда әр түрлі минералдық және органикалық 
заттардан тұратын тұнбалар пайда болады. Ол - торларда ұсталынатын 
қалдықтар, бірінші сатылы тұндырғышта тұнатын тұнба, аэробты 
биологиялық су тазартқыш ғимаратында пайда болатын белсенді лай немесе 
биопленка. Әдетте, ұсталынған қалдықтар бірінші сатылы тұндырғыштарға 
дейінгі арыққа түсіп олармен ұсталынады, осылайша шикі тұнбаға түседі. 

Тұнбаның жалпы көлемі өңдеуге берілген судың 1 %-нен аспайды, 
соның ішінде белсенді лайдың есебіне өнген тұнбаның 60-70%-і келеді. 

Тұнбаның ылғалдылығы - 92-96% нашар қышқылды реакциясы 
болады, үлкен дәрежеде микроорганизмдермен қаныққан (оның ішінде 
патогенділермен) және құрамында гельминттердің жұмыртқалары болады. 
Қабылданған өңдеу схемасына байланысты белсенді лайдың ылғалдылығы 
96-99,2%-ке дейін болады. Қаланың лас суындағы тұнбалардың қатты фазасы 
органикалық және минералдық заттардан тұрады. Органикалық немесе 
күлсіздік бөлім бірінші сатылы тұндырғыштардан шыққан тұнбада қалқыма 
заттың 65-75% шамасын құрайды, ал лайда 70-75%. Тұнбаның күлділігі 25%- 
тен 35%-ке дейін болады, ал лайдың күлділігі 25%-дан 30%-ке дейін болады. 

Шикі тұнбаны өңдеу және ашыту үшін үш түрлі ғимараттар 
қолданылады: 

1) Септиктер; 
2) Екі қабатты тұндырғыштар; 
3) Метантенктер. 
Септиктерде суды мөлдірлету және одан түскен тұнбаны шіріту 

процестері бір уақытта өтеді. Септиктерді шағын бекеттерде қолданады. 
Екі қабатты тұндырғыштарда тұндыратын бөлім төменде орналасқан 

септикалық (шірітетін) камерадан бөлінген. Екі қабатты тұндырғыштың 
конструкциясы мөлдірлеткіш-шіріткіш болып келеді. 

Тұнбаны өңдеу үшін қазіргі уақытта көбінесе тұнбаны табиғи ысыту 
және араластыру арқылы ашытуға ғана арналған метантенктер кең 
қолданылады. 

Аз көлемді тұнбаны (белсенді лайды) өңдеу үшін соңғы уақытта 
аэробты тұрақтандыру тәсілін қолданады. 

Септиктер 
Септиктерді лас су шығыны 25 м3/тәул. дейін бөлек орналасқан 

объектілерден және кіші мекен-жайлардан шыққан лас суды қосымша өңдеу 
үшін қолданады (2.17 - сурет). 

Септиктер планда төртбұрышты немесе баяу ағыс кезінде қалқыма 
заттар түсетін дөңгелек тәрізді резервуар болады. Түскен тұнба резервуарда 6 
айдан 12 айға дейін анаэробты шіріту процесі жүреді. Лас судың қозғалу 
жылдамдығын азайту үшін және тұнбаның келу ұзақтығының мүмкіндігі 
үшін септиктердің көлемі өте үлкен болу керек. 

Септиктердің артықшылығы, ол судағы араласпаған заттардың ұсталу 
проценті өте жоғары. 

Жұмыс істеу жағдайын жақсарту үшін және қалқыма заттарды 
шығаруын азайту үшін өлшемді септиктерді ұзындығы бойынша екі немесе 
үш тесігі бар көлденең қабырғалармен камераларға бөлу керек. Шығыны 5 
м3/тәул. дейін болған лас суды бір камералы септик қолдану керек, ал лас су 
шығыны 5 м3/тәул. көп болса, екі немесе үш камералы септик қолдану керек. 
Екі камералы септиктерде бірінші камераның көлемін 0,75-ке тең етіп 
қабылдау керек, ал үш камералықта 0,5-ке тең етіп қабылдау керек, екінші 
және үшінші камералардың сыйымдылығы 0,25-ке тең есептік 
сыйымдылықтарын құрайды. 

 
2.17 – сурет. Көп камералы септиктер 

 
Екі қабатты тұндырғыштар 

Екі қабатты тұндырғыштарды лас суды тұндыру үшін, түскен тұнбаны 
ашыту және нығыздау үшін қолданады. 

Екі қабатты түндырғыштар түбі пирамида тәріздес төртбұрышты 
немесе цилиндрлі формалы ғимарат болып келеді. Ғимараттың жоғарғы 
бөлігінде тұнбалы науалар орналасқан, ал төменгі бөлігі батпақты 
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(септикалық немесе шірітетін) камера болып келеді. 
Лас су ағатын тұнбалы науа көлденең тұндырғыштың функцияларын 

жасайды және сонда қалқымалы заттар шөгеді. Түскен тұнба қабырға 
бойымен жылжып барып науаның төменгі бөлігімен ені 0,15 м болатын тесік 
арқылы лайлы камераға түседі. Тұнбалы науалардың тереңдігін 1,2 -1,5 м 
етіп қабылдайды, себебі үлкен тереңдікте су ағысы біркелкі болмайды. 

Екі қабатты тұндырғыштар дұрыс жұмыс істегенде тұнбаның түсу 
процесі жаман иіс шығу, газ тәріздес өнімдерді бөлмей шығарады. 

Екі қабатты тұндырғыштың лай бөлігін (тұнба бөлігін) жерге 
тереңдетеді немесе жан-жағын құммен жабады. Ғимараттың жоғарғы жағын 
қыстың күні қалыңдату керек. 

Метантенктер 
Тұнбаны жасанды ысытып, оның ашыту уақытын азайту метантенктің 

көлемін азайтуға әкеледі. 
Метантенктер планда цилиндрлі темір бетонды резервуар, түбі және 

жоғарғы беті конус секілді болып келеді. Жоғарғы жағында газ жиналатын 
қақпақ болады (2.18 - сурет). 

Метантенкте негізгі қондырғылардың көмегімен тұнба ысытылып және 
араласып тұрады. Температураға байланысты тұнба ашытылып екі процесс 
өтеді. 

1. Мезофильдік ашыту, ол температура 30-35°С болғанда болады. 
2. Термофильдік ашыту, ол температура 50-55°С болғанда болады. 
Шет елде көбінесе мезофильдік процесін қолданады. Термофильдік 

ашытудың айырмашылығы органикалық заттардың үлкен 
интенсивтілікпентүсуі. Сондықтан процесс екі есе тез бітеді де ғимараттың 
қажетті көлемі екі есе азаяды. 

Термофильдік ашыту арқылы тұнбаны дегельминтизациялау толық 
болады, ал мезофильдік шартта гельминттің жұмыртқалары 50-80% ғана 
өледі. Мезофильдік ашытудың негізгі артықшылығы ол процесті жылумен 
қамту және газды жағу арқылы тұнбаны ашыту. 

Ашыту процесінен кейін араласқан тұнбаның жалпы ылғалдылығы 96,2 
- 97% болады. Минералдандыру процесінде немесе ашыту процесінде әр 
түрлі газ және су бөлінеді. Газдың құрамында 65% метан, 33% көмір қышқыл 
газы, 2% -NН2 болады. 

1 м3 тұнбаны ашытқанда - 12 м3 метан бөлінеді. 
Ашыту процесіндегі бөлінген газдарға органикалық заттардың бөлінуі 

әсер етеді. Оның ішінде майлар 70% бөлінеді, углеводтар 62,5% бөлінеді, 
белоктар 48% дейін бөлінеді. 

Органикалық заттардың бөлінуіне негізі жіктелу дозасы әсер етеді. 
Жіктелу дозасы аз болған сайын органикалық заттардың бөлінуі көп болады, 
ал жіктелу дозасы көп болған сайын органикалык заттардың бөлінуі аз 
болады. 
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(септикалық немесе шірітетін) камера болып келеді. 
Лас су ағатын тұнбалы науа көлденең тұндырғыштың функцияларын 

жасайды және сонда қалқымалы заттар шөгеді. Түскен тұнба қабырға 
бойымен жылжып барып науаның төменгі бөлігімен ені 0,15 м болатын тесік 
арқылы лайлы камераға түседі. Тұнбалы науалардың тереңдігін 1,2 -1,5 м 
етіп қабылдайды, себебі үлкен тереңдікте су ағысы біркелкі болмайды. 

Екі қабатты тұндырғыштар дұрыс жұмыс істегенде тұнбаның түсу 
процесі жаман иіс шығу, газ тәріздес өнімдерді бөлмей шығарады. 

Екі қабатты тұндырғыштың лай бөлігін (тұнба бөлігін) жерге 
тереңдетеді немесе жан-жағын құммен жабады. Ғимараттың жоғарғы жағын 
қыстың күні қалыңдату керек. 

Метантенктер 
Тұнбаны жасанды ысытып, оның ашыту уақытын азайту метантенктің 

көлемін азайтуға әкеледі. 
Метантенктер планда цилиндрлі темір бетонды резервуар, түбі және 

жоғарғы беті конус секілді болып келеді. Жоғарғы жағында газ жиналатын 
қақпақ болады (2.18 - сурет). 

Метантенкте негізгі қондырғылардың көмегімен тұнба ысытылып және 
араласып тұрады. Температураға байланысты тұнба ашытылып екі процесс 
өтеді. 

1. Мезофильдік ашыту, ол температура 30-35°С болғанда болады. 
2. Термофильдік ашыту, ол температура 50-55°С болғанда болады. 
Шет елде көбінесе мезофильдік процесін қолданады. Термофильдік 

ашытудың айырмашылығы органикалық заттардың үлкен 
интенсивтілікпентүсуі. Сондықтан процесс екі есе тез бітеді де ғимараттың 
қажетті көлемі екі есе азаяды. 

Термофильдік ашыту арқылы тұнбаны дегельминтизациялау толық 
болады, ал мезофильдік шартта гельминттің жұмыртқалары 50-80% ғана 
өледі. Мезофильдік ашытудың негізгі артықшылығы ол процесті жылумен 
қамту және газды жағу арқылы тұнбаны ашыту. 

Ашыту процесінен кейін араласқан тұнбаның жалпы ылғалдылығы 96,2 
- 97% болады. Минералдандыру процесінде немесе ашыту процесінде әр 
түрлі газ және су бөлінеді. Газдың құрамында 65% метан, 33% көмір қышқыл 
газы, 2% -NН2 болады. 

1 м3 тұнбаны ашытқанда - 12 м3 метан бөлінеді. 
Ашыту процесіндегі бөлінген газдарға органикалық заттардың бөлінуі 

әсер етеді. Оның ішінде майлар 70% бөлінеді, углеводтар 62,5% бөлінеді, 
белоктар 48% дейін бөлінеді. 

Органикалық заттардың бөлінуіне негізі жіктелу дозасы әсер етеді. 
Жіктелу дозасы аз болған сайын органикалық заттардың бөлінуі көп болады, 
ал жіктелу дозасы көп болған сайын органикалык заттардың бөлінуі аз 
болады. 

 

 
 

2.18 – сурет. Метантенк 
1 - жүктеме құбыры; 2 - ашыған тұнбаны шығаратын құбыр; 3 - әкету 

құбыры; 4 - термометр; 5 - сорғыштың сору құбыры; 6 - ысыту құбыры; 7 - 
жуу құбыры 
 

Тұнбаларды өңдейтін алаңдар 
Тұнбаларды оңай және қарапайым сусыздандыру тәсілі тұнба және 

нығыздағыш алаңдарында тұнбаны табиғи құрғату болып келеді. 
Тұнбаның ылғалдылығы жерге сіңеді, бірақ жартысынан көбі булану 

арқылы жойылады. Сондықтан тұнбаның көлемі азаяды. Құрғатылған тұнба 
ылғал жердің құрылымын алады. Оны күрекпен алып, пайдаланатын жерге 
апару үшін самосвалға тиеуге болады. 

Тұнба алаңдарын дренажсыз табиғи негізінде мынадай жағдайларда 
қолданады: 1) жер қабатында жақсы сүзгіш қабілеті (құм, супесь, жеңіл саз) 
болғанда; 2) жер асты су деңгейі картаның жоғарғы деңгейінен кемінде 1,5 м 
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тереңдікте болғанда; 3) санитарлық шарттар бойынша дренажда сіңген 
суларды жер қабатына шығаруға болатын болса. 

Тазарту бекеттерінде тиімді пайдалану мақсатында жеке картаның енін 
10 м-ден аз етіп қабылдайды. Үлкен және орташа бекеттерде картаның ені 
35-40 м дейін ұлғаюы мүмкін. Картаның өлшемдер қабатының қалыңдығы 
0,25 - 0,3 м жазда және 0,5 м қыста бір рет шығарылатын тұнбаны сыйдыру 
есебімен жасау керек. Карталар бір-бірінен жұмыс деңгейінен 0,3 м жоғары 
болған қоршау шанышқыларымен бөледі. 

Тұнба алаңдарының ауданы тұнба көлеміне, климаттың шартына, 
тұнбаның құрылымына және жер қабатының түріне байланысты болады. 

Тұнбаларды механикалық өңдеу 
Қазіргі кезде үлкен тазарту бекеттері үшін тұнба алаңдарында тұнбаны 

құрғату ылғи мүмкін бола бермейді, себебі үлкен алаңдарды қажет етеді. 
Тұнба алаңдарынан иіс пайда болып, одан тысқары шыбындар көбейеді. 
Сондықтан үлкен бекеттерге тұнбаны сусыздандыру үшін басқа тәсілдер 
қолдану қажет, оған біріншіден ылғалдылықты механикалық жою 
жатады[37]. 

Тұнбаны механикалық сусыздандыруға вакуум-сүзгі, центрифугалау 
және сүзгі-нығыздау қолданылуы мүмкін. 

Сусыздандыру аппараттардың ішінен көбінесе көлденең қондырылған 
барабанды вакуум-сүзгілер қолданады (2.19- сурет). Барабанның бетіне 
сүзгіш мата тартылады. Көбінесе сүзгіш материал ретінде әртүрлі артикулды 
капронды мата пайдаланады. Барабан көшерде айналып, 4-7 мин ішінде 1 
айналым жасайды. Көшердің аяғында қысылған ауа мен вакуум сорғышқа 
қосылған сүзгінің таратқыш басына қондырылған барабанның шамамен 1/3 
диаметрі тұнбаны сусыздандыруға жататын ыдысқа жүктелген. Барабан 
айналғанда секцияның жартысы сүзілетін тұнбаға жүктеледі. Таратқыш басы 
арқылы бұл секциялар тұнбаны сусыздандыру түріне байланысты вакуумның 
линиясына қосылып 0,04 - 0,067 Па құрайды. Вакуумның жұмыс істеуімен 
тұнба сүзгіш матаға жабылады. Осы камераларда (ыдыстан шыға берісінде), 
және вакуумның жұмыс істеуімен қатты заттан су бөлінеді, яғни тұнбаны 
сусыздандыру процесі болады. Сүзгі  сүзгіш мата арқылы ауадан бөлу 
барабанның секция ішімен ресиверге әкетіледі. Кейіннен сүзгі биологиялық 
тазартуға жіберіледі, себебі құрамында 300 - 600 мг/л дейін ластағыш 
органикалық заттар болады. Камералар, сүзгіш матаға жабысқан 
сусыздандырылған тұнбаны бөлетін қысылған ауа линиясымен қосылады. 
Барабанның бетінен арнайы пышақпен түсірілген, ылғалдылығы 70-80% 
болған сусыздандырылған тұнба транспортерге келіп түседі, одан оны 
кептіруге немесе пайдалану орнына жібереді. 

 



171

тереңдікте болғанда; 3) санитарлық шарттар бойынша дренажда сіңген 
суларды жер қабатына шығаруға болатын болса. 

Тазарту бекеттерінде тиімді пайдалану мақсатында жеке картаның енін 
10 м-ден аз етіп қабылдайды. Үлкен және орташа бекеттерде картаның ені 
35-40 м дейін ұлғаюы мүмкін. Картаның өлшемдер қабатының қалыңдығы 
0,25 - 0,3 м жазда және 0,5 м қыста бір рет шығарылатын тұнбаны сыйдыру 
есебімен жасау керек. Карталар бір-бірінен жұмыс деңгейінен 0,3 м жоғары 
болған қоршау шанышқыларымен бөледі. 

Тұнба алаңдарының ауданы тұнба көлеміне, климаттың шартына, 
тұнбаның құрылымына және жер қабатының түріне байланысты болады. 

Тұнбаларды механикалық өңдеу 
Қазіргі кезде үлкен тазарту бекеттері үшін тұнба алаңдарында тұнбаны 

құрғату ылғи мүмкін бола бермейді, себебі үлкен алаңдарды қажет етеді. 
Тұнба алаңдарынан иіс пайда болып, одан тысқары шыбындар көбейеді. 
Сондықтан үлкен бекеттерге тұнбаны сусыздандыру үшін басқа тәсілдер 
қолдану қажет, оған біріншіден ылғалдылықты механикалық жою 
жатады[37]. 

Тұнбаны механикалық сусыздандыруға вакуум-сүзгі, центрифугалау 
және сүзгі-нығыздау қолданылуы мүмкін. 

Сусыздандыру аппараттардың ішінен көбінесе көлденең қондырылған 
барабанды вакуум-сүзгілер қолданады (2.19- сурет). Барабанның бетіне 
сүзгіш мата тартылады. Көбінесе сүзгіш материал ретінде әртүрлі артикулды 
капронды мата пайдаланады. Барабан көшерде айналып, 4-7 мин ішінде 1 
айналым жасайды. Көшердің аяғында қысылған ауа мен вакуум сорғышқа 
қосылған сүзгінің таратқыш басына қондырылған барабанның шамамен 1/3 
диаметрі тұнбаны сусыздандыруға жататын ыдысқа жүктелген. Барабан 
айналғанда секцияның жартысы сүзілетін тұнбаға жүктеледі. Таратқыш басы 
арқылы бұл секциялар тұнбаны сусыздандыру түріне байланысты вакуумның 
линиясына қосылып 0,04 - 0,067 Па құрайды. Вакуумның жұмыс істеуімен 
тұнба сүзгіш матаға жабылады. Осы камераларда (ыдыстан шыға берісінде), 
және вакуумның жұмыс істеуімен қатты заттан су бөлінеді, яғни тұнбаны 
сусыздандыру процесі болады. Сүзгі  сүзгіш мата арқылы ауадан бөлу 
барабанның секция ішімен ресиверге әкетіледі. Кейіннен сүзгі биологиялық 
тазартуға жіберіледі, себебі құрамында 300 - 600 мг/л дейін ластағыш 
органикалық заттар болады. Камералар, сүзгіш матаға жабысқан 
сусыздандырылған тұнбаны бөлетін қысылған ауа линиясымен қосылады. 
Барабанның бетінен арнайы пышақпен түсірілген, ылғалдылығы 70-80% 
болған сусыздандырылған тұнба транспортерге келіп түседі, одан оны 
кептіруге немесе пайдалану орнына жібереді. 

 

 
2.19 – сурет. Вакуум-сүзгі: 

1 - айналмалы ролик; 2 - пышақ; 3 - тартылмалы ролик; 4 - бағыттаушы ролик 
 
Тұнбаның меншікті кедергісін төмендету үшін сусыздандыру 

алаңында қосымша өңдейді. Кейде ашытылған тұнбалар үшін химиялық 
реагенттермен өңдеу және жуып нығыздауды қолданады[37]. 

 
 
 

Бақылау сұрақтары 
1. Канализация жүйелерінің негізгі элементтері және олардың атқаратын 

міндеттері 
2. Үйдің канализациялық тораптарының материалдары 
3. Ластанған судың жіктелуі 
4. Толық бөлінген жүйеде жаңбыр суын тазалау мәселесі  
5. Канализация схемалары және оның негізгі элементтері 
6. Ғимараттар және квартал ішіндегі су әкету жүйелері 
7. Аудандық сорғыш бекеті  
8. Өнеркәсіп орындарының су әкету жүйелерінің ерекшеліктері 
9. Канализация жүйелерін есептеу 
10. Ластанған судың шығын мөлшері 
11. Ластанған су шығынының біркелкісіздік коэффициенті 
12. Қала тұрғындарының ластанған суының шығынын анықтау 
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№1  ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА 
КАНАЛИЗАЦИЯ ҚҰБЫРЛАРЫНЫҢ ЖАЛҒАСТЫРҒЫШТАРЫ МЕН 

БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІН АНЫҚТАУ 
 
 

1. ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ 
 
Канализация құбырларының жалғастырғыштары мен байланыстырғыш 

элементтерінің түрлерін анықтау, сипаттама беру 
 
2. ЖҰМЫСҚА ТҮСІНІКТЕМЕ 
 
Канализация құбырларының жалғастырғыштары мен байланыстырғыш 

элементтерінің түрлерін анықтау, сипаттама беру үшін 2-тарауды қайталау.  
 
3. ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСҚА ТАПСЫРМА 
Кестеде көрсетілген канализация құбырларының жалғастырғыштары 

мен байланыстырғыш элементтерінің түрлері мен атаулары көрсетілген, бос 
бағанаға қолданылуын, сипаттамасын жазу қажет 
 

1-кесте  
Канализация құбырларының жалғастырғыштары мен 

байланыстырғыш элементтерінің түрлері 
 
Қақпағы бар 
кәріздік ревизия 

 

 

 

Жылжымалы муфта 

 

 

Пластикалық кәріз 
бітеуіші 

 

 

Компенсациялық 
келте құбыр 

 

 



173
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Канализация құбырларының жалғастырғыштары мен 

байланыстырғыш элементтерінің түрлері 
 
Қақпағы бар 
кәріздік ревизия 

 

 

 

Жылжымалы муфта 

 

 

Пластикалық кәріз 
бітеуіші 

 

 

Компенсациялық 
келте құбыр 

 

 

Айқаспа 
 

 

 

Канализация 
үштармағы 

 

 

 

 
 

Білім алушы кестеде көрсетілген канализация құбырларының 
жалғастырғыштары мен байланыстырғыш элементтерінің түрлері мен 
атаулары көрсетілген, бос бағанаға қолданылуын, сипаттамасын жазу қажет 
 
4. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
1. Қақпағы бар кәріздік ревизияның қолданылуы 
2. Пластикалық кәріз бітеуіштің қолданылуы 
3. Канализация үштармағы мен айқаспаның қолданылуы 
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№2 ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА 
СУЖОЛДАРЫ ҚҰБЫРЛАРЫНЫҢ ЖАЛҒАСТЫРҒЫШТАРЫ МЕН 
БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІН АНЫҚТАУ 

 
 

1. ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ 
 
Сужолдары құбырларының жалғастырғыштары мен байланыстырғыш 

элементтерінің түрлерін анықтау, сипаттама беру 
 
 
2. ЖҰМЫСҚА ТҮСІНІКТЕМЕ 
 
Сужолдары құбырларының жалғастырғыштары мен байланыстырғыш 

элементтерініңтүрлерін анықтау, сипаттама беру 
 
3. ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСҚА ТАПСЫРМА 
Кестеде көрсетілген сужолдары құбырларының жалғастырғыштары 

мен байланыстырғыш элементтерініңтүрлері мен атаулары көрсетілген, бос 
бағанаға қолданылуын, сипаттамасын жазу қажет 
 

2-кесте  
Сужолдары құбырларының жалғастырғыштары мен байланыстырғыш 

элементтерінің түрлері 
 

Түрлі диаметрдегі 
құбырларды жалғауға 

арналған 
байланыстырғыш муфта 

  

 

 
Бір диаметрдегі 

құбырларды жалғауға 
арналған 

байланыстырғыш муфта 
 

 

Т-тәрізді 
жалғастырғыш 

 

 

 

Бұрыштық 
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құбырларды жалғауға 
арналған 

байланыстырғыш муфта 
 

 

Т-тәрізді 
жалғастырғыш 

 

 

 

Бұрыштық 
 

 

 

Айқыш 
жалғастырғыш 

 

 

Иін 

 

 

 
Бұрандамалы 
қосылыс 

 

 
 

 

 
 

Білім алушы кестеде көрсетілген сужолдары құбырларының 
жалғастырғыштары мен байланыстырғыш элементтерініңтүрлері мен 
атаулары көрсетілген, бос бағанаға қолданылуын, сипаттамасын жазу қажет 

 
4. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
 
1. Түрлі диаметрдегі құбырларды жалғауға арналған байланыстырғыш 

муфтаның қолданылуы 
2. Бір диаметрдегі құбырларды жалғауға арналған байланыстырғыш 

муфтаның қолданылуы 
3. Т-тәріздіжалғастырғыштың қолданылуы 
4. Бұрандамалы қосылыстың қолданылуы 
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№3 ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМА 
ЛАС СУДЫҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН АНЫҚТАУ 

 
 

1. ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ 
 
Лас суды қажетті дәрежеде тазалау үшін лас судың құрамын білу 

және суаттың суымен араластыру дәрежесін анықтау керек. Сонымен 
қатар, суаттың өзін-өзі тазарту қабілетін анықтау қажет 

 
2. ЖҰМЫСҚА ТҮСІНІКТЕМЕ 
 
Лас судың концентрациясы лас судың шығын нормасына сәйкес келеді, 

егер шығын нормасы көп болса концентрациясы төмен болады. Тұрмыстық 
суды тазартатын ғимараттарға қаланың ішіндегі кейбір өндіріс сулары да 
кіреді. 

ҚН және Е талаптарына сәйкес қаланың тазарту ғимараттары 
“келтірілген” адам (тұрғындар) санына есептелінеді. 

Егер есептелген адам санына эквивалентті адам санын қоссақ қаланың 
“келтірілген” адам санын табамыз. 

Эквивалентті адам саны дегеніміз бұл өндіріс лас суының сол қаланың 
қанша тұрғындарының әсерінен пайда болатын ластағыш заттарға 
эквивалентті деген сұраққа жауап береді. 

Эквивалентті адам саны қалқымалы заттар мен ОБҚ толык 
көрсеткіштері бойынша анықталады. 

 
3. ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСҚА ТАПСЫРМА 
Лас судың концентрациясын анықтау 
Лас су тазартатын ғимараттарды есептеу үшін лас судың құрамын 

анықтау қажет. Оны екі тәсілмен анықтайды. 
4) химиялық және бактериялық анализдермен; 
5) лас судың құрамын есептеу арқылы табуға болады. 
Екінші тәсіл бойынша лас судың концентрациясын мына формуламен 

анықтауға болады. 

𝐶𝐶 = 𝑎𝑎 ∙ 1000
𝑞𝑞  

мұндағы С - лас судың концентрациясы, мг/л; 
q - лас су шығын нормасы, л/тәу; 
а - ластағыш заттардың бір адамға келтірілген үлесті мөлшері, г/тәу. 
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3 - кесте 

Ингредиенттер атауы г/тәу, адам 

1. Қалқымалы заттар 65 г 

2. ОБҚ5тазарған лас су 35 г 

3. ОБҚ т тұндырылмаған лас су 75 г 

4. ОБҚ тұндырылған су 40 г 

5. Азотты амоний тұздары 8 г 

6. Фосфаттар 3,3 г 

7. Хлоридтер 9 г 
 
 

4. БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 
 
1. Лас су тазартатын ғимараттарды есептеу үшін лас судың құрамын 

анықтау тәсілдері 
2. Минералдандыру процесіне әсер ететін микроорганизмдер 
 
 
Ұсынылған әдебиеттер  
1. Сумен жабдықтау. Жұмағұлов Н.Ж. - Алматы. Білім. 1995ж. 
2. Қасымбеков Ж.Қ. Су алу ғимараттары және сорап станциялары. 

Оқулық.-Алматы: ЖШС «Дәуір», 2011 
3. ҚР ҚН жәнеЕ 4.01-02-2009. Сумен жабдықтау. Сыртқы тораптар мен 

ғимараттар. ҚР Қурылыс және турғын үй-коммуналдық шаруашылық істері 
агенттігі: - Астана, 2010. 

4. ҚР ҚНжәнеЕ 4.01-03-2011 Суды бұру. Сыртқы тораптар мен 
ғимараттар. ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері 
агентгігі: - Астана, 2012. 

5. М.Мырзахметов Суды тасымалдау. Оқулық.-Алматы, «Экономика» 
баспасы 2014-384б. 

6. Сумен жабдықтау және канализация. Тоғабаев. Е.Т., Тойбаев К.Д. - 
Алматы, 1998 ж. 
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3 ТАБИҒИ ЖӘНЕ АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ ТАЗАРТУ 
 

Кіріспе 
Суды тазарту – бұл су құбыры торабына табиғи көзден келіп түсетін 

судың сапасын нормалармен бекітілген көрсеткіштерге дейін жеткізу 
мақсатындағы технологиялық процестердің кешені. Әр түрлі әдістерді 
қолдану кезінде суды өңдеу әдісін таңдау, технологиялық процестің жалпы 
сүлбесін құрастыру бастапқы судың сапасы мен құрамына, электр 
стансасының типіне, оның параметрлеріне, қолданылатын негізгі 
қондырғыларына (бу қазандарына, шығырларына), жылуландыру жүйесі мен 
ыстық сумен қамтамасыз ету жүйелеріне байланысты болады. 

Ұсынылып отырған бөлімде суды физико-химиялық өңдеудегі 
қолданылатын алдын-ала тазарту әдістерінің (коагуляциялау, суды-әкті 
қолдану әдісімен тазарту, сүзу), ион алмасу, газсыздандыру, термиялық 
тұзсыздандыру, мембраналық әдістер (кері осмос, электродиализ, ультрасүзу) 
негіздері қарастырылды. 

 
3.1. Табиғи сулар қоспаларының жіктелуі 

  
Табиғи суларды әр түрлі нышандары бойынша жіктейді. 
1) Судың тұздылығы бойынша: тұщы < 1 мг/кг, аз тұздалған 1-10 

мг/кг, тұздалған > 10 мг/кг. 
2) Су қоспаларының  дисперстілік дəрежесі (немесе бөлшектердің 

ұсақтану  дəрежесі) бойынша жіктелуі 3.1-кестеде келтірілген. 
  

Кесте 3.1 – Су қоспаларының дисперстілік дәрежесі бойынша жіктелуі 
№ Дисперстілік дәрежесі Қоспалары 
   

1. < 1 нм Шын еріген (иондар, 
молекулалар) 

2. 1- 100  нм Коллоидты дисперсті 

3. > 100  нм Жүзгін  (дөрекі) дисперсті 

  
Табиғи сулардың лайлылығын қамтамасыздандыратын және 

механикалық қоспаларға жататын жүзгін дисперсті заттарға құм, топырақ, 
т.б. минералды және органикалық заттар жатады. Коллоидты дисперсті 
заттар бөлшектерінің мөлшері бойынша жүзгін дисперсті мен шын 
ерітілгендердің арасында болады. Олар қағаз сүзгісінен оңай өтсе, малдың 
және өсімдіктердің мембраналарынан өте алмайды. Табиғи суларда 
коллоидты-дисперті заттарға кремний, алюминий, темір қосылыстары, 
өсімдіктер мен малдың ыдырауы нәтижесінде түзілетін органикалық заттар 
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ерітілгендердің арасында болады. Олар қағаз сүзгісінен оңай өтсе, малдың 
және өсімдіктердің мембраналарынан өте алмайды. Табиғи суларда 
коллоидты-дисперті заттарға кремний, алюминий, темір қосылыстары, 
өсімдіктер мен малдың ыдырауы нәтижесінде түзілетін органикалық заттар 

жатады. Шын еріген (молекулалық және ион-дисперсті) заттарға суда еріген 
тұздар, қышқылдар, сілтілер және газдар жатады. 

3) Химиялық құрамы бойынша табиғи сулар қоспалары минералдық 
және органикалыққа бөлінеді. 

Минералдық қоспаларға еріген газдар (N2, O2, СО2), биохимиялық 
процестердің нәтижесінде түзілетін газдар (NH3, CH4, H2S), ағын суларымен 
әкелінетін газдар, катиодар мен аниондар (Na+, K+, Са2+, Mg2+, 
, Fe2+, Fe3+, Мn2+, НСО3

-, Сl-, SO4
2-,  SiO3

2-, NO3
-) түрінде болатын тұздар, 

қышқылдар, негіздер жатады. 
Топырақтар мен шымтезекті батпақтардан жуылып ашық суаттарға 

түсетін органикалық заттарды  гумус заттарына жатқызады. Беттік суаттарда 
органикалық заттардың сандық және сапалық мөлшерінің артуына 
жеткілікті тазаланбаған тұрмыстық, өндірістік және ауыл шаруашылық 
науалары әсер етеді. 

Су сапасына келесі көрсеткіштер жатады: 
1) Жүзгін дисперсті заттар концентрациясы. 
2) Шын ерітілген қоспалар концентрациясы. 
3) Коррозиялық белсенді газдар концентрациясы. 
4) Сутек иондарының концентрациясы (рН). 
5) Технологиялық көрсеткіштер: құрғақ және қызартылған қалдық, 

тотығушылық, кермектілік, сілтілік, кремний мөлшері, меншікті электр өткізгіштік. 
Жүзгін дисперсті заттар концентрациясын суды қағаз сүзгісі арқылы сүзіп, 

378-383 К-де тұрақты массасына дейін құрғатып, өлшеп анықтауға болады. Іс 
жүзінде бұл көрсеткішті судың мөлдірлігі және лайлылығы арқылы анықтайды. 

Жүзгін дисперсті заттардың көтеріңкі концентрацияларында 
мөлдірлікті түбінде сызықтарының қалыңдығы 1 мм болатын шрифт немесе 
крест орнатылған шыны бағанасындағы бақыланатын затты байқауға 
болатын су бағанының биіктігімен анықтайды. Жүзгін дисперсті заттардың 
азырақ концентрацияларында (<3 мг/кг) нефелометрлік әдісті қолданады. Бұл 
әдіс талданатын судың лайлылығын эталонмен салыстыруға негізделген. 
Мұнымен қатар жүзгін дисперсті заттар концентрациясын қызартылған және 
құрғақ қалдықтардың айырымынан анықтайды (яғни сүзілмеген және 
сүзілген судың 1 кг буландырып)[39]. 

Судағы органикалық қоспалардың мөлшерін судың 
тотығушылығымен бағалайды. Тотығушылық - 1 кг судағы органикалық 
қоспаларды тотықтыру үшін күшті тотықтырғыш (әдетте  КМnО4) 
шығынының мөлшері. 

Шын ерітілген қоспалар концентрациясын (мг/кг, мг-экв/кг) химиялық 
талдау әдістерімен анықтайды. Талдаудың дұрыс өткізілуі 
электрбейтараптылық заңына негізделген, яғни судағы катиондар 
концентрацияларының қосындысы аниондар концентрацияларының 
қосындысына тең болуы: 

  
ΣKt = ΣАn, [мг-экв/кг]. 
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 Талдау қателігі  ≤ 1 % болуы қажет. Катиондар мен аниондардың 
қосынды концентрациясы судағы тұз мөлшерін құрайды (сутек және 
гидроксид-иондар концентрациясын ескермей). 

Судың кермектілігі жылу электр стансаларында пайдаланылатын 
судың негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Іс жүзінде табиғи 
суларда кальций және магний иондарының концентрациясы басқаларға 
қарағанда жоғары болғандықтан кермектілік деп судағы кальций және 
магний иондарының эквиваленттерінің молярлы 
концентрацияларының  (нормальдіктерінің) қосындысын айтады.  

Лезде бақылау кезінде кермектілік катионитті сүзгілерден кейінгі 
суларда, коагуляция мен суды-әкті қолдану әдісімен тазартуды жүргізгенде 
мөлдірлеткіш суында және будың өндірістік тұтынушыларының 
конденсатында анықталады. 

Жалпы кермектілікті кальций және магний иондарының қосынды 
концентрациясы түрінде анықтайды: 

  
Кж = Cэкв(Са2+) + Сэкв(Mg2+), [мг-экв/кг; мкг-экв/кг].                  (3.1) 

  
Кальций кермектілігі кальций иондарының концентрациясына 

байланысты: 
  

КСа
2+ = Cэкв(Са2+). 

  
Магний кермектілігі магний иондарының концентрациясына 

байланысты: 
  

КMg
2+ = Сэкв(Mg2+). 

  
Судың құрамындағы қосылыстардың табиғаты бойынша 

карбонатты  Кк (уақытша) және карбонатсыз Ккс (тұрақты) кермектіліктерді 
ажыратады.  

Карбонатты кермектілік гидрокарбонат- және карбонат-иондарына 
эквивалентті кальций және магний иондарының концентрациясына тәуелді 
(Ca(HCO3)2, MgCO3). Егер Кж > Сж болса, онда Кк = Сж, ал кері жағдайда 

  
Кк = Кж. 

  
Карбонатсыз кермектілік деп күшті қышқылдар аниондарымен 

(хлоридтер, сульфаттар, нитраттар) байланысқан кальций және магний 
иондарының мөлшерін айтады (CaSO4, MgCl2, Ca(NO3)2): 
  

Ккс = Кж – Кк.                                                  (3.2) 
  
Кермектіліктің мөлшеріне байланысты табиғи сулар былай жіктеледі: 

кіші кермекті су (Ккс < 1,5 мг-экв/кг), орташа кермекті су (Ккс = 1,5-3,0 мг-
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иондарының мөлшерін айтады (CaSO4, MgCl2, Ca(NO3)2): 
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Кермектіліктің мөлшеріне байланысты табиғи сулар былай жіктеледі: 

кіші кермекті су (Ккс < 1,5 мг-экв/кг), орташа кермекті су (Ккс = 1,5-3,0 мг-

экв/кг), көтеріңкі кермекті су (Ккс = 3,0-6,0 мг-экв/кг), жоғары кермекті су 
(Ккс = 6,0-12,0 мг-экв/кг) және аса жоғары кермекті су (Ккс > 12,0 мг-экв/кг). 

Судың сілтілігі деп судағы әлсіз қышқылдар аниондары мен 
гидроксил иондарының қосынды концентрациясынан сутек-иондарының 
концентрациясын алып тастағандағы шаманы айтады. 

Суда еріген затқа байланысты сілтіліктің бірнеше түрін ажыратады: 
гидраттық Сг (ОН- иондарының әсерінен), бикарбонаттық Сб (НСО3

-), 
карбонаттық Ск (СО3

2-), фосфаттық Сфосф(HPO4
2-, PO4

3-), 
силикаттық Ссил (HSiO3

-, SiO3
2-), гуматтық  (гумин және фульвоқышқыл 

тұздары) және т.б. 
Беттік және жер асты табиғи суларының сілтілігі әдетте олардың 

құрамындағы бикарбонаттардың және гуматтардың, яғни әлсіз қышқыл 
тұздарының болуымен түсіндіріледі. Na-катиондаумен жұмсартылған судың 
сілтілігі де бикарбонаттар және гуматтармен түсіндіріледі, ал суды-әкті 
қолдану әдісімен тазартукезінде жұмсартылған судың немесе суды-әкті 
қолдану әдісімен тазарту суының сілтілігі гуматтармен бірге гидраттар және 
карбонаттардың болуына байланысты; қазандық сулардың сілтілігі олардың 
құрамындағы күйдіргіш сілтілердің, соданың, фосфаттардың және 
силикаттардың, сонымен қатар гуматтардың болуына байланысты[39]. 

Меншікті электр өткізгіштік деп ұзындығы 1 см және қимасының 
ауданы  1 см2 зерттелетін су бағанасының кедергісін айтады. Су фазасының 
меншікті кедергісі еріген заттар табиғатына, концентрациясы мен 
температурасына тәуелді. 

Меншікті электр өткізгіштік – меншікті электрлік кедергіге кері шама 
болып табылады: 

  
χ = 1/ρ,                                                          (3.3) 

  
мұнда ρ – судың меншікті электрлік кедергісі. 
Ағын суларының  электр өткізгіштігі олардың құрамына ғана емес, 

сонымен қатар температурасына да тәуелді болады. Бұл тәуелділік дәлірек 
түрде 2 дәрежедегі полином түрінде өрнектеледі: 

  
χ = χ0 (1 + αt + βt2),                                                (3.4) 

  
мұнда α мен β – еріген заттар табиғаты мен концентрациясына тәуелді 

коэффициенттер. 
Электр өткізгіштігін өлшеуге негізделген суды талдау 

әдісі кондуктометрия деп аталады. 
Жылутасығыш ластануының көздері: 
1) бу мен шықтың ішкі және сыртқы шығындарын өтеу үшін 

қосылатын судың қосындылары; 
2) жүйелік немесе салқындатылған судың бу шықтағышына сормасы; 
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3) ЖЭО-ға будың сыртқы тұтынушыларынан қайтатын ластанған 
шықтың қосындылары; 

4) су тәртібін түзету үшін бу-су трактіне әдейі енгізілетін қосындылар 
(фосфаттар, гидразин, аммиак және т.б.); 

5) конструкциялық материалдардың жемірлену өнімдері. 
АЭС-да сонымен қатар ядролы отынның бөліну өнімдері түріндегі 

қосындылар болады. Су мен будың қосынды ластануына айтылып кеткен 
көздердің әсері жұмыс шарттары мен негізгі жылуэнергетикалық 
қондырғылардың типіне байланысты[39]. 

Шығыр шықтағыштарындағы салқындатылған судың сормасы 
вакуумда болатын бу қысымына қарағанда су жағының шығы жоғарырақ 
қысымда болуы себепші болады. Судың сормасы әдетте шықтанатын будың 
0,005-0,003% мөлшеріне барады. Егер мұнда жемірлену процесі жүріп жатса, 
0,01-0,02%-ға дейін жоғарылайды. 

Жемірлену өнімдері суға коллоидті және жүзгін дисперсті түрлерінде 
өтеді. 

Тектегіш контурларының суында әдетте хром, марганец, темір, 
кобальт, йод және т.б. элементтердің радионуклидтары кездеседі. 

ЖЭС-да суды әртүрлі әдістермен өңдейді. Бұл әдістерді физикалыққа 
(реагентсіз) және химиялыққа (реагенттерді қолданатын) бөледі. 

Реагентсіз әдістер суды өңдеу процесінің бөлек этаптары ретінде 
немесе өзіндік әдістер ретінде қолданылады. Химиялық әдістер арқылы 
жұмсартылған және терең тұзсыздандырылған суды алады. 

Физикалық әдіс суды қыздыру арқылы сапалы дистиллятты алуға 
мүмкіндік береді, бірақ мұнда химиялық өңделуі өткізілген жұмсартылған су 
қолданылады. 

Бу-шығыр қондырғыларының долбарын сумен толтыру үшін және 
шығындарды толқтыру үшін тек қана терең тұзсыздандырылған су 
қолданылады. Мұндай суды физикалық және химиялық әдістермен алуға 
болады. 

Су дайындау қондырғыларын пайдалану кезінде өңделетін судың 5-
20% шығынының мөлшерінде ақаба сулар пайда болады. Оларды су 
қоймасына ағызу үшін құрамындағы қоспаларды шекті мүмкін шоғырына 
дейін тазарту қажет[39]. 

                         
3.2 Суды коагуляциялау және мөлдірлету 

 
Суды тазартудың ең бастапқы этапы – алдын-ала тазарту – су дайындау 

қондырғыларында (СДҚ)  жүргізіледі. Бұл этапта судан жүзгін және 
коллоидті заттары бөлініп, бикарбонатты сілтілігі төмендейді. Алдын-ала 
тазарту көбінесе тұндыру әдістерімен жүргізіледі, яғни қоспалар судан тұнба 
түрінде бөлініп шығады.         Тұндыру әдістеріне коагуляция, суды-әкті 
қолдану әдісімен тазарту және магнезиалды кремнийсыздандыру жатады. 
Бұл процестер мөлдірлеткіштерде химиялық реагенттерді қосу арқылы 
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0,01-0,02%-ға дейін жоғарылайды. 

Жемірлену өнімдері суға коллоидті және жүзгін дисперсті түрлерінде 
өтеді. 

Тектегіш контурларының суында әдетте хром, марганец, темір, 
кобальт, йод және т.б. элементтердің радионуклидтары кездеседі. 

ЖЭС-да суды әртүрлі әдістермен өңдейді. Бұл әдістерді физикалыққа 
(реагентсіз) және химиялыққа (реагенттерді қолданатын) бөледі. 

Реагентсіз әдістер суды өңдеу процесінің бөлек этаптары ретінде 
немесе өзіндік әдістер ретінде қолданылады. Химиялық әдістер арқылы 
жұмсартылған және терең тұзсыздандырылған суды алады. 

Физикалық әдіс суды қыздыру арқылы сапалы дистиллятты алуға 
мүмкіндік береді, бірақ мұнда химиялық өңделуі өткізілген жұмсартылған су 
қолданылады. 

Бу-шығыр қондырғыларының долбарын сумен толтыру үшін және 
шығындарды толқтыру үшін тек қана терең тұзсыздандырылған су 
қолданылады. Мұндай суды физикалық және химиялық әдістермен алуға 
болады. 

Су дайындау қондырғыларын пайдалану кезінде өңделетін судың 5-
20% шығынының мөлшерінде ақаба сулар пайда болады. Оларды су 
қоймасына ағызу үшін құрамындағы қоспаларды шекті мүмкін шоғырына 
дейін тазарту қажет[39]. 

                         
3.2 Суды коагуляциялау және мөлдірлету 

 
Суды тазартудың ең бастапқы этапы – алдын-ала тазарту – су дайындау 

қондырғыларында (СДҚ)  жүргізіледі. Бұл этапта судан жүзгін және 
коллоидті заттары бөлініп, бикарбонатты сілтілігі төмендейді. Алдын-ала 
тазарту көбінесе тұндыру әдістерімен жүргізіледі, яғни қоспалар судан тұнба 
түрінде бөлініп шығады.         Тұндыру әдістеріне коагуляция, суды-әкті 
қолдану әдісімен тазарту және магнезиалды кремнийсыздандыру жатады. 
Бұл процестер мөлдірлеткіштерде химиялық реагенттерді қосу арқылы 

жүзеге асады. Мөлдірлеткіште судың біріншілік тазартылуы, ал тұнбадан 
суды ең соңғы тазартуда сүзу әдісі  (реагентсіз) қолданылады. 

 Коллоидты қоспалар - қатты фаза мен су арасында бөлу беті бар 
көптеген молекулалардан тұратын агломераттар. Сүзу материалы көлеміндегі 
кеуек мөлшері мен коллоидты бөлшектер мөлшері қатынасына байланысты 
коллоидты бөлшектер сүзгіш материалдарында (құм, сүзу қағазы) ұсталып 
қалмайды. 

Табиғи сулардағы коллоидты жүйелердің агрегативті (яғни коллоидты 
бөлшектер мөлшерінің)  тұрақтылығы болады. Коллоидты бөлшектердің 
кіші мөлшерлеріндегі агрегативті тұрақтылығы седиментациялық 
тұрақтылыққа (яғни ерітіндінің бүкіл көлемінде коллоидты бөлшектер 
концентрациясының тұрақтылығына) әкеледі. 

Суды байланыстыру қабілеттілігіне байланысты коллоидты 
заттар  гидрофобты және гидрофильдіге бөлінеді. Үлкен электрлік заряды 
бар гидрофобты коллоидтар – топырақ, құм бөлшектері, метал (алюминий, 
темір) оксидтерінің зольдері – судың молекулаларын нашар 
байланыстырады. Гидрофильды коллоидтар судың түсін қамтамасыз 
етеді. Бұлар суаттарға ағын суларымен түседі, су молекулаларының үлкен 
мөлшерін байланыстыра алады, электрлік зарядының мәні шамалы болады. 

Агрегативті тұрақтылығынан айырылғанда коллоидты бөлшектер бір 
біріне жабысады. Молекула аралық тартылыс күштерінің әсерінен коллоидты 
бөлшектердің жабысуынан жүзгін макрофазасы (флокулалары) түзіліп, судан 
бөлінуінің физика-химиялық процесін коагуляция деп атайды. 

Суды дайындауда коллоидты бөлшектердің өзара коагуляціиясына 
негізделген процесс қолданылады. Ол үшін суға оң зарядталған бөлшектері 
бар коллоидты ерітінді түзетін коагулянттар деп аталатын реагенттерді 
қосады. Бұл реагенттер коллоидті жүйенің тұрақтылығын бұзып, 
бөлшектердің іріленуіне әкеледі. 

Коагуляцияның негізгі тағайындалуы – судан органикалық қоспаларды 
бөліп алу. Мұнымен қатар, коагуляция кезінде жүзгін дисперсті 
қоспаларының концентрациясы, судың түстілігі төмендейді және суды 
реагенттік әдіспен жұмсарту кезінде кальций карбонаты мен магний 
гидроксидін тұндыру шарттары жақсартылады. Коагуляция процесінің 
сапасын бастапқы және өңделген судың түстілігі, мөлдірлігі, 
тотығушылығынан бақылайды. 

Коллоидты жүйенің агрегативті тұрақтылығы коллоидты бөлшек пен су 
арасындағы бөлу бетінде қос электрлік қабаттың түзілуі мен потенциалдың 
секіруімен түсіндіріледі. 

Артық энергиясы бар коллоидты бөлшектің бетінде потенциал түзуші 
иондар орналасады (3.1 – сурет). 
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3.1 сурет – Қозғалмайтын коллоидты бөлшектің құрылымы 

Потенциал түзуші және қарама-қарсы иондар коллоидты бөлшектің 
айналасында қос электрлік қабатты түзеді. Коллоидты бөлшектің 
шекарасында қос электрлік қабаттың потенциалы ( ), ал қос электрлік 
қабаттың диффузиялық бөлімінің шекарасында   потенциалы түзіледі. 

Коллоидты бөлшек қозғалмаған кезде бөлшектің қос электрлік 
қабатпен комплексі электрбейтарапты болады. Дисперсті фазаның бөлшегі 
қос электрлі қабатпен бірге мицелланы түзеді. Мицелланың ішкі бөлігін 
негізгі заттың агрегаты құрайды. Оның бетінде потенциал анықтаушы 
иондар орналасады. Агрегат потенциал анықтаушы иондармен 
бірге мицелланың ядросын түзеді. Ядро қос электрлі қабаттың тығыз бөлігінің 
қарама қарсы иондарымен грануланы түзеді. Диффузиялық қабаттың қарама 
қарсы иондарымен қоршалған зарядталған гранула  электр бейтарапты 
мицелла болады[39]. 

Коллоидті бөлшектің сұйықтықтағы броун  қозғалысы кезінде жылжу 
беті бойында қос электрлі қабат түзіледі. Бөлшек диффузиялық қабат 
иондарының бір бөлігін ұстап қалады, ал диффузиялық қабаттың қалған 
иондары ерітіндіде қалады (3.2 – сурет). Жылжу бетінде қозғалыстағы 
коллоидты бөлшек пен оны қоршаған орта арасында потенциалдар айырымы 
пайда болады. Осы жылжу бетіндегі 
потенциал электрокинетикалық потенциал немесе  (дзета)-потенциал деп 
аталады. 
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3.1 сурет – Қозғалмайтын коллоидты бөлшектің құрылымы 

Потенциал түзуші және қарама-қарсы иондар коллоидты бөлшектің 
айналасында қос электрлік қабатты түзеді. Коллоидты бөлшектің 
шекарасында қос электрлік қабаттың потенциалы ( ), ал қос электрлік 
қабаттың диффузиялық бөлімінің шекарасында   потенциалы түзіледі. 

Коллоидты бөлшек қозғалмаған кезде бөлшектің қос электрлік 
қабатпен комплексі электрбейтарапты болады. Дисперсті фазаның бөлшегі 
қос электрлі қабатпен бірге мицелланы түзеді. Мицелланың ішкі бөлігін 
негізгі заттың агрегаты құрайды. Оның бетінде потенциал анықтаушы 
иондар орналасады. Агрегат потенциал анықтаушы иондармен 
бірге мицелланың ядросын түзеді. Ядро қос электрлі қабаттың тығыз бөлігінің 
қарама қарсы иондарымен грануланы түзеді. Диффузиялық қабаттың қарама 
қарсы иондарымен қоршалған зарядталған гранула  электр бейтарапты 
мицелла болады[39]. 

Коллоидті бөлшектің сұйықтықтағы броун  қозғалысы кезінде жылжу 
беті бойында қос электрлі қабат түзіледі. Бөлшек диффузиялық қабат 
иондарының бір бөлігін ұстап қалады, ал диффузиялық қабаттың қалған 
иондары ерітіндіде қалады (3.2 – сурет). Жылжу бетінде қозғалыстағы 
коллоидты бөлшек пен оны қоршаған орта арасында потенциалдар айырымы 
пайда болады. Осы жылжу бетіндегі 
потенциал электрокинетикалық потенциал немесе  (дзета)-потенциал деп 
аталады. 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
3.2 сурет – Қозғалыстағы коллоидті бөлшектің құрылымы 

  
Табиғи судағы коллоидты бөлшектер үшін -потенциал жуықтағанда -

70 мВ құрайды. -потенциалдың мәні диффузиялық қабатпен ерітіндідегі 
қарама қарсы иондардың концентрациясына тәуелді. Коллоидты бөлшектің 
бетінде таңдамалы адсорбциялануға қабілеттілігі бар көп валентті қарама 
қарсы иондардың жеткілікті мөлшерін коллоидты жүйеге қосқанда -
потенциалдың мәні нөлге ұмтылады да, одан кейін бөлшектің қайта 
зарядталуы мүмкін, яғни заряд таңбасы қарама қарсыға ауысады. 

Коллоидты мицеллалар суда бөлшектерді ыдыстың түбіне түсуін 
мәжбүр ететін ауырлық күш әсерінен, сонымен қатар броун қозғалысынан 
пайда болатын диффузиялық күштердің әсерінен болады. Диффузиялық 
күштердің әсерінен бөлшектер сұйықтың бүкіл көлемі бойынша біркелкі 
таралуға ұмтылады. 

  
 

 3.3 сурет – Коллоидты бөлшектердің арасында әрекеттесудің сомарлы 
энергиясы 

  
Коллоидты бөлшектер әрекеттесуінің сомарлы 

энергиясы U электростатикалық тебіліс энергиясы мен молекула аралық 
тартылыс энергиясынан тұрады (3.3 – сурет). Коллоиды бөлшектер арасында 
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әрекеттесудің сомарлы энергиясының олардың арасындағы 
ара қашықтығынан (х) тәуелділік қисығында екі энергетикалық 
минимум (1, 3) және бір максимум (2) (потенциалдық барьер) бар. 

Коллоидты бөлшектер арасында кіші және үлкен ара қашықтықтарда 
тартылыс энергиясы басым болады (1, 2 күйі). Бұл энергия коагуляцияны, 
яғни коллоидты бөлшектердің жабысуын қамтамасыз етеді. Қос электрлі 
қабаттың қалыңдығына сәйкес болатын коллоидты бөлшектер арасында 
орташа қашықтықтарда тебіліс энергиясы басым болады (3-ші күйі).    Бұл 
энергия бөлшектердің жабысуын болдырмайды. Адсорбциялық қабаттың 
потенциалы > –20 мВ болған кезде біртекті коллоидты жүйенің агрегативті 
тұрақтылығын қамтамасыз ететін потенциалдық барьер пайда 
болады. Табиғи сулардың коллоидты жүйелерінің  = –70 
мВ.  >  болғандықтан, табиғи сулардың коллоидты жүйелері жоғары 
потенциялық барьермен және үлкен агрегативтік тұрақтылықпен 
сипатталады. 

Коллоидты жүйеге электролитті қосу арқылы коагуляцияны 
қамтамасыз етуге болады (электролиттік коагуляция). Процес кезінде қос 
электрлі қабат қысылады да -потенциалдың абсолюттік мәні төмендейді. 
Адсорбциялық қабаттағы қарама қарсы иондардың сомарлы заряді потенциал 
түзуші иондардың зарядына тең болғанда, -потенциал нөлге теңеседі де 
коагуляция өте қарқынды өтеді. =0 болған жағдайда коллоидты жүйенің 
күйі изоэлектрлік күйі деп аталады. Бұл изоэлектрлік күйге сəйкес 
келетін рН мәні изоэлектрлік нүктенің рН деп аталады (рНиз). 

Табиғи суларды электролитті қосу арқылы коагуляциялау 
(тұзсыздандыру) судағы тұз мөлшерінің жоғарлауына әкеледі. Бұл өз кезегінде 
судан иондалған қоспаларды толық не жарым-жартылай бөліп алудың келесі 
сатысында суды тазарту процесінің техника-экономикалық көрсеткіштерін 
төмендетеді. 

Қосылатын суды тазарту кезінде әртекті дисперсті жүйелердің өзара 
коагуляциясын – гетерокоагуляцияны  қолданады. Ол үшін тазартылатын 
суға коагулянт, яғни жасанды коллоидты ерітіндіні түзуге қабілеттілігі бар 
минералды тұздың ерітіндісі қосылады. Табиғи сулардың коллоидты 
бөлшектері әдетте теріс зарядты болғандықтан, минералды тұзды  бұл тұздың 
түзген жасанды коллоидты ерітінді бөлшектері оң зарядталған болатындай 
етіп таңдайды. Өңделетін табиғи суға коагулянтты қосқан кезде табиғи 
судың теріс зарядталған коллоидты бөлшектері коагулянттың оң зарядталған 
коллоидты бөлшектерімен бейтарапталып, бір біріне жабысып тұнбаға 
түсетін үлпектерге дейін іріленеді. 

Табиғи сулар коллоидты бөлшектерінде қарама-қарсы иондар ретінде 
көбінесе натрий немесе калий катиондары болады. Бұл катиондар судағы 
катиондарға алмасады. Коллоидты бөлшектің бір валентті қарама қарсы 
иондары суда болатын екі валентті кальций және магний иондарына 
алмасқанда коллоидты жүйелердің агрегативті тұрақтылығы төмендейді. Бұл 
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әрекеттесудің сомарлы энергиясының олардың арасындағы 
ара қашықтығынан (х) тәуелділік қисығында екі энергетикалық 
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иондары суда болатын екі валентті кальций және магний иондарына 
алмасқанда коллоидты жүйелердің агрегативті тұрақтылығы төмендейді. Бұл 

тұрақтылық үш валентті катиондардың әсерінен одан бетер төмендейді. 
Сондықтан қалқымаларды үш валентті металдар тұздарымен коагуляциялау 
ең үлкен әсер береді. 

Табиғи суды органикалық қоспалардан тазартқанда коагулянт ретінде 
алюминий сульфатын (глинозем) Al2(SO4)3·18H2O, темір сульфатын (темір 
купоросын) FeSO4·7H20, алюминий оксихлоридін Аlm(ОН)nСl3(m-n) қолданады. 
Коагуляция және суды-әкті қолдану әдісімен тазарту процестерін қосарлана 
жүргізгенде коагулянт ретінде темір сульфатын қолданады[39]. 

Өңделетін суға алюминий сульфатын қосқан 
кезде Аl2(SO4)3 диссоциациялануы жүреді: 

  
Al2(SO4)3  2Аl3+ + 3SO4

2-. 
  
Алюминий иондары суды ластайтын коллоидты бөлшектердің 

адсорбциялық қабатындағы қарама-қарсы иондарымен алмасу реакциясына 
түседі. Коллоидты бөлшектердің алмасу қабілеттілігі біткенде коагуляция 
процесі аяқталады. 

Диссоциация және ион алмасу процестерімен қатар аз еритін алюминий 
гидроксидінің түзілуіне әкелетін суға қосылган алюминий сульфатының артық 
мөлшерінің гидролизі өтеді: 

  
Al3+ + Н2О  Al(OH)2+ + H+            1-шi сатысы, 
Al(OH)2+ + Н2О  Al(OH)2

+ + H+    2-шi сатысы, 
Al(OH)2

+ + Н2О  Al(OH)3 + H+     3-шi сатысы. 
Нәтижесінде гетерокоагуляция процесіне әкелетін нашар еритін 

алюминий гидроксиді Аl(ОН)3 қосылысының коллоиды түзіледі. 
Жалпы түрінде:     

  
Аl3+ + 3Н2О  Al(OH)3↓ + 3Н+.                                            (3.5) 

  
Гидролиз процесі өтуінің тереңдігі судың рН-на байланысты. 
рН > 7,5 ортада тек Al(OH)3 түзіледі,  
рН < 7,5  Al(OH)3, Al(OH)2

+, Al(OH)2+ түзіледі. 
Al(OH)2

+ және Al(OH)2+-иондары сульфат-иондарымен қосылып, 
алюминийдің орта тұздарының нашар еритін қосылыстарын түзеді: 

рН ≈ 7 ортада – Al2(OH)4SO4, 
рН = 5,5 – AlOHSO4. 
Бұл қосылыстар рН = 5,5 – 7,5 аралығында ζ-потенциалы кіші мәніндегі 

коллоидті ерітіндіні түзеді. 
Сонымен, суды Al2(SO4)3 тұзымен коагуляциялағанда ортаның рН = 5,5 

– 7,5 болу керек. Al(OH)3 қосылысының  рНиэ = 7,6 – 8,2 құрайды. 
рН < 4,5 мәнінде алюминий сульфатының гидролизі аз ғана жүреді, 

алюминий гидроксиді түзілмейді, ал суға енгізілген алюминий ерітіндіде 
Аl3+ катиондары түрінде қалады. 
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SO4
2- иондарының әсерінен бірінші кезеңде түзілетін А13+ иондарының 

электролиттік коагуляциясы жүреді. 
Алюминий сульфаты  гидролизінде бөлінетін сутегі иондары судың рН 

төмендетуіне байланысты рНиз мәнін ығыстырып коагуляция процесін 
нашарлатады. Бір мезгілде сутегі иондарының артық мөлшері алюминий 
сульфаты гидролизін тоқтатады. Осы себептен сутегі иондарын реакциядан 
шығарып тұру қажет. Табиғи суларды тазартқанда сутегі иондар судың 
бикарбонат-иондарымен (НСО3

-) әрекеттесіп шығарылады. 
Егер судағы бикарбонат-иондарының мөлшері жеткіліксіз болса, 

гидролиз кезінде бөлінетін сутегі иондарын (Н+) байланыстыру үшін суға 
суды-әкті қоспа, сода немесе натрий гидроксидін қосады. 

Табиғи сумен коагулянттың қарама қарсы зарядталған коллоидты 
бөлшектерінің әрекеттесуі гетерокоагуляцияға әкеледі. Электролиттік 
коагуляция мен гетерокоагуляция нәтижесінде микроүлпектер түзіліп,су 
коллоидты қоспалардан тазартылады. Ары қарай  микроүлпектер бір біріне 
жабысып, жүзгін дисперсті қоспаларды іліп алады да диаметрі 0,5-3,0 мм, 
тығыздығы 1,001-1,1 г/см3 үлпектер (флокулалар) түріндегі коагуляциялық 
құрылымды түзеді. Микроүлпектерден түзілген флокулалар ауырлық күш 
әсерінен тұнбаға түсіп судан бөлінеді. 

Коагуляция процесін суды-әкті қолдану әдісімен тазартумен қатар 
жүргізгенде коагулянт ретінде темір сульфатын (FeSO4) қолданады: 

  
Fe2+ + Н2О  FeOH+ + H+             1-шi сатысы, 

      FeOH+ +  Н2О  Fe(OH)2 + H+     2-шi сатысы.                (3.6) 
Суда еріген кезде  темір сульфаты диссоциацияланып, екі валентті 

темір иондарын түзеді. Диссоциациядан кейін темір катиондары өңделетін 
судағы коллоидты бөлшектердің қарама қарсы иондарының бір 
бөлігіне алмасады да темір сульфатының гидролизі жүреді. 

Екі валентті темірдің гидролизі өте баяу рН < 8 мәнінде өтеді және 
Fe(OH)2 үлпектері рН > 9 мәнінде ғана түзіледі. Табиғи суда еріген оттегі 
жеткілікті мөлшерде болғандықтан Fe(II) Fe(III)-ке дейін тотығады. 

Fe(III) гидролизі мен темір гидроксиді коллоидтарының түзілуі рН > 
3,5 ортада жүреді. Ерігіштік көбейтіндісі мәнін қолданып, коагуляцияны 
FeSO4 реагентімен жүргізу Fe(OH)3 коллоидты үлпектерінің түзілуін 
қамтамасыз ету қажет. Іс жүзінде  су тазартуда Fe(II) суда еріген оттегімен 
Fe(III)-ке дейін тек рН > 8 болғанда тотығады: 

  
4Fe(OH)2 + О2 + 2Н2О → 4Fe(OH)3.                                 (3.7) 

  
Коагуляцияны FeSO4 реагентімен рН > 8 ортада жүргізу үшін суды 

сілтілендіру қажет.Осы себептен FeSO4 реагентін көбінесе судың рН мәні 
жоғары болған жағдайда қолданады, мысалы суды реагенттермен 
жұмсартқанда (суды-әкті қоспа және сода немесе суды-әкті қоспамен). 
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Al3+ және Fe2+-иондарының толық гидролизі суда сутегі иондары 
болмағанда ғана жүреді. От үшін табиғи судың құрамындағы Н+-
иондарын  байланыстыру келесі сұлбамен  жүреді: 

  
Н+ + НСО3

-   Н2СО3  СО2  + Н2О,                         (3.8) 
  

яғни суда бикарбонат-иондар болу қажет. 
Суды органикалық қоспалардан тазартқанда коагулянт ретінде 

алюминийдің бейорганикалық полимерлі қосылыстарын да қолданады, оның 
ішінде алюминий полиоксихлориді Аlm(ОН)nСl3(m-n) (ОХА). Алюминий 
сульфатымен салыстырғанда ОХА-ның мынадай артықшылықтары бар: судың 
рН мен сілтілігін аз ғана төмендететіндіктен оны алдын-ала сілтілендірмей 
сілтілігі төмен болатын суды тазартуда қолдануға болады; рН-тың кең 
аумағында (6 – 9, кейде 5 – 10) эффективті; ірі үлпектердің түзілу уақытын 
азайтады және олардың тұну жылдамдығын жоғарлатады; ОХА реагентімен 
өңделген суда хлорид-иондар мөлшері 2 – 8 есе төмен болады 
(Al2(SO4)3 дозалағанда сульфаттар мөлшеріне қарағанда). 

Коагуляцияда үлпек түзілуіне мүмкіндік тұғызатын қосымша заттар 
ретінде флокулянттар деп аталатын жоғары молекулалық заттарды 
қолданады. Флокулянттарға суда еритін, бір күрделі жоғары молекулалық 
поливалентті ион және теріс зарядталған көптеген аз валентті жай иондарға 
диссоциацияланатын полиакриламид полиэлектролитін жатқызады 
(ПАА). ПАА - амфотерлі полиэлектролит: жоғары молекулалы ионының 
заряды ерітіндінің рН-на тәуелді. ПАА молекулалары ұзындығы 1 мкм, 
қалыңдығы (3 – 7) · 10-4 мкм болатын созылған жіптерге ұқсайды. 

Үлпек түзілуінің себебі – гидрофобты коллоидты бөлшектердің ПАА 
молекулаларын сорбциялау. Ұзартылған ПАА молекулалары тізбегінің бөлек 
үзбелері коллоидты бөлшектермен сорбцияланады да ПАА молекуласы 
домалақтанып оралады. Түзілетін үлпек тәрізді агрегаттар үлкен 
жылдамдықпен тұнады[39]. 

Коагуляция процесі жүруінің негізгі шарты - коагулянт дозасын дұрыс 
таңдау. Коагулянттың оптималды дозасы, яғни тазартылатын судағы 
органикалық қоспалар концентрациясының төмендеуі мен мөлдірленуі 
жеткілікті тез және толық  жүретін минималды дозасы су қоспаларының 
физика-химиялық қасиеттеріне, температураға және коагуляцияны жүргізу 
шартына тәуелді болады. 

Іс жүзінде коагулянттың оптималды дозасын сыналатын коагуляциялау 
арқылы анықтайды. Оның әдістемесі келесі: бірнеше конустық шыны 
колбаларына талданатын судың сынамаларын енгізіп, 40°С-ге дейін 
қыздырады. Әрбір колбада қышқыл немесе сілті ерітіндісін қосу арқылы рН-
тың белгілі мәнін орнатады. Колбаларға концентрациясы белгілі коагулянт 
ерітіндісінің белгілі көлемін қосады, колбалардың ішіндегісін араластырады да 
30 мин қояды. Уақыт өткеннен кейін колбалардағы ерітінділерді қағаз сүзгіден 
сүзіп, сүзгіде тотығушылығын анықтайды. Тотығушылық – органикалық 
қоспалардың концентрациясын сипаттайтын көрсеткіш. 



190

Алынған нәтижелерден тотығушылықтың максималды төмендеуі 
жүретін рН-тың оптималды мәнін анықтайды. 

Коагуляцияланған судың сапасына бастапқы судың құрамы мен 
коагуляцияны өткізудің оптималды шарттарын сақтауы әсер 
етеді. Коагуляцияланған суда органикалық қоспалар мен қалқыған заттар 
мөлшері төмендейді; сілтілігі төмендейді, көмір қышқылы, сульфат-иондар 
(коагулянт ретінде алюминий немесе темір сульфаты қолданылса), хлорид-
иондар (коагулянт ретінде ОХА қолданылса) концентрациялары 
жоғарылайды. Коагуляция процесі дұрыс өткізілген судың көрсеткіштері 
келесі болады: 

- Қалдық перманганаттық тотығушылығы  бастапқы мәннің 30-40% 
құрайды. 

- Кремний мөлшері 60-90%-ға төмендейді. 
- Еріген көмір қышқылының концентрациясы коагулянт дозасына 

жоғарылайды. 
- Коагулянт ретінде алюминий немесе темір сульфаты 

қолданылса  сульфат-иондар концентрациясы коагулянт дозасына 
жоғарылайды. 

- Коагулянт ретінде ОХА қолданылса хлорид-иондар 
концентрациясы коагулянт дозасына жоғарылайды. 

- Сілтілігі коагулянт дозасына төмендейді. 
- Жалпы кермектілігі өзгермейді, бірақ карбонатты 

кермектілігі коагулянт дозасына төмендейді (онда карбонатсыз кермектілігі 
жоғарылайды). 

- Қалқыған заттар мөлшері 1-2 мг/дм3 құрайды. 
- Судың шрифт бойынша мөлдірлігі >30 см құрайды. 
  
Суды суды-әкті қолдану әдісімен тазарту 
Суды-əкті қолдану əдісімен тазартудың негізгі тағайындалуы – 

бастапқы судың сілтілігін төмендету. Мұнымен қатар судың жалпы 
кермектілігі, тұз және кремний мөлшері, темір қосылыстарының 
концентрациясы төмендеп, судан жүзгін дисперсті заттар кетіріледі, судың рН 
> 9,0 мәнге дейін жоғарлап, түзілетін карбонат-иондары нашар 
еритін СаСО3 қосылысы құрамында тұнады. Ол үшін өңделетін суға су 
дайындау қондырғысында CaO мен Н2О әрекеттесуінен түзілетін «суды-әкті 
қоспа сүті» түрінде Са(ОН)2 суды-әкті қоспасын қосады. Нәтижесінде 
өңделетін суда Са2+ және ОН- -иондарының концентрациясы жоғарылайды: 

  
Са(ОН)2 → Са2+ + 2ОН-.  

  
Бұл рН-тың жоғарылауымен қатар көмір қышқыл тепе-теңдігінің 

ығысуы жүреді. 
Жалпы түрінде суды-әкті қолдану әдісімен тазарту процесі келесі 

сатылардан тұрады: 
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(коагулянт ретінде алюминий немесе темір сульфаты қолданылса), хлорид-
иондар (коагулянт ретінде ОХА қолданылса) концентрациялары 
жоғарылайды. Коагуляция процесі дұрыс өткізілген судың көрсеткіштері 
келесі болады: 

- Қалдық перманганаттық тотығушылығы  бастапқы мәннің 30-40% 
құрайды. 

- Кремний мөлшері 60-90%-ға төмендейді. 
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жоғарылайды. 
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қолданылса  сульфат-иондар концентрациясы коагулянт дозасына 
жоғарылайды. 

- Коагулянт ретінде ОХА қолданылса хлорид-иондар 
концентрациясы коагулянт дозасына жоғарылайды. 

- Сілтілігі коагулянт дозасына төмендейді. 
- Жалпы кермектілігі өзгермейді, бірақ карбонатты 

кермектілігі коагулянт дозасына төмендейді (онда карбонатсыз кермектілігі 
жоғарылайды). 

- Қалқыған заттар мөлшері 1-2 мг/дм3 құрайды. 
- Судың шрифт бойынша мөлдірлігі >30 см құрайды. 
  
Суды суды-әкті қолдану әдісімен тазарту 
Суды-əкті қолдану əдісімен тазартудың негізгі тағайындалуы – 

бастапқы судың сілтілігін төмендету. Мұнымен қатар судың жалпы 
кермектілігі, тұз және кремний мөлшері, темір қосылыстарының 
концентрациясы төмендеп, судан жүзгін дисперсті заттар кетіріледі, судың рН 
> 9,0 мәнге дейін жоғарлап, түзілетін карбонат-иондары нашар 
еритін СаСО3 қосылысы құрамында тұнады. Ол үшін өңделетін суға су 
дайындау қондырғысында CaO мен Н2О әрекеттесуінен түзілетін «суды-әкті 
қоспа сүті» түрінде Са(ОН)2 суды-әкті қоспасын қосады. Нәтижесінде 
өңделетін суда Са2+ және ОН- -иондарының концентрациясы жоғарылайды: 

  
Са(ОН)2 → Са2+ + 2ОН-.  

  
Бұл рН-тың жоғарылауымен қатар көмір қышқыл тепе-теңдігінің 

ығысуы жүреді. 
Жалпы түрінде суды-әкті қолдану әдісімен тазарту процесі келесі 

сатылардан тұрады: 

1) ОН-- иондарының көмір қышқылының гидратталған 
молекулаларымен әрекеттесуі: 

  
                          СО2 + 2ОН- → НСО3

- + ОН- → СО3
2- + 2Н2О;                   (3.9) 

  
2) судың сілтілігін қамтамасыз ететін бикарбонат-иондарының ОН—

иондарымен әрекеттесуі: 
  

   HCO3
- + ОН- → СО3

2- + Н2О;                                             (3.10) 
  
3) бастапқы судағы және суды-әкті қоспамен енгізілген Са2+-

иондарымен СО3
2—иондарының концентрациясының көбейтіндісі кальций 

карбонатының ерігіштік көбейтіндісінен (ЕК) жоғары болған 
жағдайда СаСО3 қатты фазасының түзілуі (кристалдануы): 

  
Са2+ + СО3

2- → СаСО3(қ). 
  
Бос көмір қышқылы мен бикарбонат-иондарды карбонат-иондарына 

ауыстыруда қолданылатын суды-әктің қажеттіден артық мөлшерін дозалағанда 
суда гидроксид-иондарының артық мөлшері пайда болып, оның 
концентрациясы  Mg(OH)2 қосылысының ерігіштік көбейтіндісі (ЕК) мәнінен 
жоғары болуы мүмкін. Бұл жағдайда судың магнийлік кермектілігі 
төмендейді: 

  
Mg2+ + 2ОН- → Mg(OH)2. 

  
Тепе-теңдік күйінде есептелген суды-әкті дозалау кезінде көмір 

қышқылдық компоненттері мен кермектілік тұздары компоненттері 
концентрацияларының сапалы өзгеруі 3.4 – суретте көрсетілген. Мұнда суды-
әкті  рН ≈ 8,3-ке дейін дозалау кальций концентрациясы мен сілтіліктің (мг-
экв/кг) жоғарлауының алдында көмір қышқылын бикарбонат-иондарға 
ауыстырады. 

ОН--иондарының концентрациясын ары қарай жоғарлату НСО3
- -

иондарын карбонат-иондарға ауыстырады. Бастапқы судың құрамына тәуелді 
рН-тың кейбір мәнінде кальций карбонаты ЕК мәніне жетеді. 

Бұл жағдайда СаСО3 кристалдануы басталып (б зонасы), көмір қышқыл 
тепе-теңдігі концентрацияларының өзгеруімен  қатар (яғни НСО3

--иондары 
концентрациясының төмендеуі мен СО3

2- және ОН--иондары 
концентрацияларының  артуы) Са2+-иондары концентрациясы мен сілтіліктің 
төмендеуі басталады.   

Суды-әкті ары қарай дозалау магний гидроксидінің ЕК мәніне 
жететіндей және оның кристалдануы басталатындай гидроксид-иондар 
концентрациясының жоғарылауына әкеледі (с зонасы). Бұл мезгілде ерітінді 
құрамына байланысты рН-тың кейбір мәнінде магний концентрациясының 
төмендеуімен қатар кальций концентрациясының артуы басталып (кальцийлік 
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кермектілік магнийлікке ауысады), ары қарай өңделетін судың жалпы 
кермектілігі мен сілтілігі де артады  (d зонасы). 

  

  
  
  
 3.4 сурет – Суды-әкті дозалағанда концентрацияның өзгеруі 
  
3.4 – суреттен сілтілік пен кермектіліктің максималды төмендеуіне 

сәйкес келетін суды-әкті қолдану әдісімен тазартылған судың рН-ң 
оптималды мәндерінің аймағы 10,0 – 10,5 интервалында болатыны және 
бастапқы судың құрамына ғана емес, сонымен қатар суды-әкті қолдану 
әдісімен тазартудың міндеттеріне (қалдық сілтіліктің мәні  минималды, 
жалпы кермектілік қатты төмендетілу қажет), мөлдірлеткіш жұмысының 
режиміне де тәуелді екендігі көрініп тұр (қожды шығармауы және оның 
жалпы мөлшеріндегі жеңіл магний гидроксидінің үлесін азайту қажет). 
Суды-әкті қолдану әдісімен тазарту мен коагуляцияны темір сульфатымен 
қатар жүргізгенде реакцияға сәйкес суды-әкті қоспа коагулянттың 
гидролизіне шығындалады: 
  

4FeSO4 + 4Са(ОН)2 + 2Н2О + О2 → 4Fe(OH)3 + 4CaSО4               (3.11) 
  
Бұл жағдайда кальций концентрациясының өзгеруі 3.4 – суретте 

пунктир сызығымен көрсетілген. 3.4-суретте СаСО3 (b' 
зонасы) және Mg(OH)2 (с' зонасы) бойынша аса қаныққан 
судың метастабильді күйінің зоналары көрсетілген (яғни қосылыстың ЕК 
мәніне жеткен, бірақ оның кристалдану процессі әлі басталмаған).   
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кермектілік магнийлікке ауысады), ары қарай өңделетін судың жалпы 
кермектілігі мен сілтілігі де артады  (d зонасы). 

  

  
  
  
 3.4 сурет – Суды-әкті дозалағанда концентрацияның өзгеруі 
  
3.4 – суреттен сілтілік пен кермектіліктің максималды төмендеуіне 

сәйкес келетін суды-әкті қолдану әдісімен тазартылған судың рН-ң 
оптималды мәндерінің аймағы 10,0 – 10,5 интервалында болатыны және 
бастапқы судың құрамына ғана емес, сонымен қатар суды-әкті қолдану 
әдісімен тазартудың міндеттеріне (қалдық сілтіліктің мәні  минималды, 
жалпы кермектілік қатты төмендетілу қажет), мөлдірлеткіш жұмысының 
режиміне де тәуелді екендігі көрініп тұр (қожды шығармауы және оның 
жалпы мөлшеріндегі жеңіл магний гидроксидінің үлесін азайту қажет). 
Суды-әкті қолдану әдісімен тазарту мен коагуляцияны темір сульфатымен 
қатар жүргізгенде реакцияға сәйкес суды-әкті қоспа коагулянттың 
гидролизіне шығындалады: 
  

4FeSO4 + 4Са(ОН)2 + 2Н2О + О2 → 4Fe(OH)3 + 4CaSО4               (3.11) 
  
Бұл жағдайда кальций концентрациясының өзгеруі 3.4 – суретте 

пунктир сызығымен көрсетілген. 3.4-суретте СаСО3 (b' 
зонасы) және Mg(OH)2 (с' зонасы) бойынша аса қаныққан 
судың метастабильді күйінің зоналары көрсетілген (яғни қосылыстың ЕК 
мәніне жеткен, бірақ оның кристалдану процессі әлі басталмаған).   

 

  

 

Суды суды-әкті қолдану әдісімен тазарту кезінде өтетін химиялық 
процестерді анализдеу суды-әктің қажетті дозасы мен суды-әкті қолдану 
әдісімен тазартуды технологиялық қолданудың аймағын анықтауға 
мүмкіндік береді. 

Келтірілген химиялық реакцияларға сәйкес, бастапқы судағы және 
суды-әкті қоспамен енгізілген кальций мөлшері түзілетін СО3

2- - 
иондарының  концентрациясынан аз болмаса (эквиваленттік бірлікпен) судың 
сілтілігі төмендейді. 

Суды-әкті қоспа (яғни ОН- - иондары) реакцияларына сәйкес суға СО2-
ні байланыстыру үшін, НСО3

- - иондарын және коагулянтты ыдырату үшін 
енгізіледі. Сондықтан суды-әктің минималды дозасы былай есептеледі: 

  

                                    (3.12) 
  
Судағы және суды-әкті қоспамен келіп түскен Са2+-иондарының жалпы 

мөлшері: 
  

     (3.13) 
  
Суды-әкті дозалаудың нәтижесінде түзілетін СО3

2--
иондарының   концентрациясы,  мг-экв/л: 

  

                               (3.14) 
  

Егер , (5) теңдеу бойынша анықталған суды-әкті қоспа 
дозасы  бастапқы судың сілтілігін төмендетуге жеткілікті 
болады. (13) және (14) теңдеулерінен бұл шарт келесі жағдайда 
орындалатыны көрініп тұр 
  

.                                     (3.15) 
  

Немесе  рН-ң оптималды мәнінде  аз шама 

және   болған жағдайда магнийдің судан бөліп алуды қажет 
етпейтін шартын аламыз: 
  

                                            (3.16) 
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Суды-әктің дозалауын ары қарай жүргізсе, Mg(OH)2 кристалдануына 
байланысты судан Mg2+-иондары бөлінеді. Бірақ бұл жағдайда судың сілтілігі 
мен кермектілігі төмендемейді, өйткені рН-ң белгілі мәндеріне дейін 
магнийлік кермектілік кальцийлікке ауысады: 

  
MgCl2 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + СаС12; 

MgSO4 + Са(ОН)2 → Mg(OH)2  + CaSO4,                          (3.17) 
  
рН-ң мәні жоғарылаған сайын сілтілік пен кермектілік жоғарылап 

бастайды (3.4 – сурет, d зонасы). 
Іс жүзінде бастапқы судың суды-әкті қолдану әдісімен тазарту мен 

коагуляциясын бірге жүргізгенде суды-әкті қоспа дозасын магний 
иондарын  бөліп алу үшін де есептейді, өйткені судан кремнийқышқылды 
қосылыстарын бөліп алғанда Mg(OH)2 жақсы «коллектор» (сорбент) рөлін 
атқарады. Бұл жағдайда суды-әкті қоспа дозасы былай есептеледі: 

  

,                            (3.18) 
  

мұнда Іи – ізбетің артық мөлшері, әдетте 0,1-0,2 мг-экв/л құрайды. 
«Магнийлі бикарбонатты» сулар үшін 
  

 
  
шарты орындалған жағдайда суды-әкті қоспа дозасын Са2+-иондарының 
жетіспеушілік мөлшеріне арттыру қажет: 

  

                            (3.19) 
  
Суды-әкті қоспамен енгізілетін ОН-- иондарының артық мөлшері 

магний иондарының эквиваленттік мөлшерде бөлінуіне әкеледі: 
  

 
  
Магнийді эквиваленттік мөлшерде қажетті тереңдікпен бөліп алу үшін 

суды-әкті қолдану әдісімен тазартылған суда ОН--иондарының  сәйкес 
концентрациясын қамтамасыз ету қажет, яғни суды-әктің артық мөлшерін 
дозалау қажет: 

.                    (3.20) 
  
Немесе  (18) теңдеуін ескере отырып: 
  

.                         (3.21) 
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Суды-әктің дозалауын ары қарай жүргізсе, Mg(OH)2 кристалдануына 
байланысты судан Mg2+-иондары бөлінеді. Бірақ бұл жағдайда судың сілтілігі 
мен кермектілігі төмендемейді, өйткені рН-ң белгілі мәндеріне дейін 
магнийлік кермектілік кальцийлікке ауысады: 

  
MgCl2 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + СаС12; 

MgSO4 + Са(ОН)2 → Mg(OH)2  + CaSO4,                          (3.17) 
  
рН-ң мәні жоғарылаған сайын сілтілік пен кермектілік жоғарылап 

бастайды (3.4 – сурет, d зонасы). 
Іс жүзінде бастапқы судың суды-әкті қолдану әдісімен тазарту мен 

коагуляциясын бірге жүргізгенде суды-әкті қоспа дозасын магний 
иондарын  бөліп алу үшін де есептейді, өйткені судан кремнийқышқылды 
қосылыстарын бөліп алғанда Mg(OH)2 жақсы «коллектор» (сорбент) рөлін 
атқарады. Бұл жағдайда суды-әкті қоспа дозасы былай есептеледі: 

  

,                            (3.18) 
  

мұнда Іи – ізбетің артық мөлшері, әдетте 0,1-0,2 мг-экв/л құрайды. 
«Магнийлі бикарбонатты» сулар үшін 
  

 
  
шарты орындалған жағдайда суды-әкті қоспа дозасын Са2+-иондарының 
жетіспеушілік мөлшеріне арттыру қажет: 

  

                            (3.19) 
  
Суды-әкті қоспамен енгізілетін ОН-- иондарының артық мөлшері 

магний иондарының эквиваленттік мөлшерде бөлінуіне әкеледі: 
  

 
  
Магнийді эквиваленттік мөлшерде қажетті тереңдікпен бөліп алу үшін 

суды-әкті қолдану әдісімен тазартылған суда ОН--иондарының  сәйкес 
концентрациясын қамтамасыз ету қажет, яғни суды-әктің артық мөлшерін 
дозалау қажет: 

.                    (3.20) 
  
Немесе  (18) теңдеуін ескере отырып: 
  

.                         (3.21) 

 Карбонатсыз кермектілігі жоғары болатын сулар үшін су дайындау 
қондырғыларындағы катионитті сүзгілерге жүктемені азайту үшін 
жұмсартудың суды-әкті қоспа-сода әдісін қолданады, 
мұнда Na2CO3  содасын қосу арқылы суға қосымша карбонат-иондар 
енгізіледі. Бұл жағдайда судан магний иондарын терең кетіру шартымен 
суды-әкті қоспа дозасын (3.11) теңдеумен, ал сода дозасын (Дс) төмендегі 
теңдеумен есептейді: 

  

.                              (3.22) 
  
  
Суды суды-әкті қоспамен тазартқанда кермектілік тұздары 

кристалдануының кинетикасы 
 Түзілетін нашар еритін қосылыстардың кристалдануы толық 

өтпейтіндіктен суды-əкті қолдану əдісімен тазарту кезінде сілтіліктің іс 
жүзіндегі азаюы  есептелгеннен төмен болады. Суды-әктің (және соданың) 
өңделген судағы көмір қышқылды компоненттерімен әрекеттесуі тез өтеді, ал 
кермектілік тұздары қатты фазасының түзілуі және оның бөлінуі көп уақытты 
талап етеді[39]. 

Іс жүзінде суды-әкті қолдану әдісімен тазартуды мөлдірлеткіш деп 
аталатын қондырғыда өткізеді. Мөлдірлеткіште судың төменнен жоғары қарай 
көтерілуші ағынында қатты фазаның түзілуі мен оның бөлінуі қатар 
жүргізіледі. 

Тұнба түзілу кезінде тұнатын бөлшектер органикалық және басқа 
қоспаларды сорбциялайды да таңбасы бойынша аттас заряд қабылдап, 
коллоидты күй сатысынан өтеді де бара-бара іріленеді. Зарядтың бар болуы 
белгілі мезгілге дейін бөлшектердің ары қарай өсуін және агломераттардың 
түзілуін тоқтатады. Нәтижесінде су мөлдірлеткіште ұзақ уақыт болғанда 
жоғары қарай ағынының тек кіші жылдамдықтарында ғана судан бөлінуі 
мүмкін өте ұсақ бөлшектер түзіледі. Сондықтан суды-әкті қолдану әдісімен 
тазарту процесін қарқынды ету үшін «ұрық» кристалдар технологиясын 
қолданады. Бұл технология бойынша өңделетін сумен реагенттерді 
мөлдірлеткіштің төменгі конустық бөліміне бөлек-бөлек енгізіп, бұрынырақ 
бөлінген тұнбаның қатысында бір-бірімен араластырады. 

Суды-әкті қолдану әдісімен тазарту кезінде бөлінетін заттардың 
химиялық құрамына, бастапқы араластыру қарқындылығы мен одан кейінгі 
жылдамдығына байланысты түзілетін тұнба үлпек тәрізді, аморфты немесе 
дән тәрізді болуы мүмкін. 

Үлпек тәрізді тұнба суды-әкті қолдану әдісімен тазартылатын судан 
кальций қосылыстарымен қатар кіші мөлшерде магний қосылыстары 
бөлінгенде және коагулянтты енгізген кезде түзіледі. Мұндай тұнбаның су 
мөлшері үлкен, беріктігі салыстырмалы аз, гидравликалық ірі, жоғары 
адгезиялық және сорбциялық қасиеттерімен сипатталады. 
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Дән тәрізді тұнбаны қондырғыда судың үлкен жылдамдықпен қозғалу 
кезінде алады. Бұл тұнба тек СаСО3 –тен тұрады, өйткені ұсақ 
Mg(OH)2  бөлшектері судың тоғымен мөлдірлеткіштен шығарылады. Дән 
тәрізді тұнбаны қолданудың негізгі артықшылығы - суды өңдеуге қажетті 
есептелген ұзақтығы күрт азаяды. Бірақ дән тәрізді бөлшектердің адгезияға 
және сорбцияға қабілеттілігі шамалы болады. Сондықтан суды-әкті қолдану 
әдісімен тазартылған су сапасының өңдеу нәтижелері үлпек тәрізді 
тұнбанікінен нашар болады. 

Пайдалану кезінде суды-әкті қолдану әдісімен тазартудың нәтижелерін 
келесі көрсеткіштермен бағалайды: қалдық сілтілік, тұрақтылық, қалқыған 
заттар мөлшері, тотығушылық, кермектілік, темір мөлшері, құрғақ қалдық. 

Қалдық сілтілік әдетте 0,5-0,8 мг-экв/кг құрайды, мұнда кіші мәндері 
жоғары қалдық кермектілікке (3-5 мг-экв/кг) және бастапқы судың аз 
минералдануына, ал үлкен мәндері – сәйкесінше  жалпы қалдық 
кермектіліктің (Ж0қалд) кіші мәндеріне сәйкес келеді. Тұз мөлшері жоғарлаған 
сайын тепе-теңдік концентрацияларының өсуіне және кристалдану 
жылдамдығының төмендеуіне байланысты сәйкес сілтіліктің қалдық мәні 1,0-
1,5 мг-экв/кг құрайды. Қалдық сілтіліктің көтеріңкі мәндері органикалық 
қоспалардың мөлшері үлкен болатын суларды суды-әкті қоспамен 
тазартқанда байқалады. 

Тұрақтылық – суды-әкті қолдану әдісімен тазартылған суға 
қойылатын ең негізгі және міндетті талаптардың бірі. Өңдеу нәтижесінде 
түзілген аса қаныққаннан жоғары ерітінді (су) неғұрлым тепе-теңдік күйіне 
жақын болса, соғұрлым ол тұрақты болады да, оның құбырлардың ішкі 
беттерінде және мөлдірлеткіш сүзгілердің сүзу материалы дәндерінде қақ 
түзудің қабілеттілігі төмен болады. Іс жүзінде тұрақтылықтан 
ауытқұды тұрақсыздықпен, яғни суды-әкті қолдану әдісімен тазартылған 
судың кермектілігі мен сілтілігінің мүмкін төмендеуімен сипаттайды. 
Тұрақсыздықты мөлдірлеткіштің шығысы мен мөлдірлеткіштен кейін 
орнатылған мөлдірлеткіш сүзгілерінің сілтілігінің айырымынан анықтайды. 

Қалқыған заттар мөлшері  мөлдірлеткіштің орнатылған жұмыс істеу 
режимінде әдетте Сқалқ = 2-5 мг/кг құрайды (норма бойынша ≤ 10 
мг/кг). Қалқыған заттар мөлшерін анықтау процесі көп еңбек сіңіруді талап 
ететіндіктен бұл көрсеткішті бақылау үшін ғана қолданады. Мөлдірлеткіш 
жұмысының тұрақтылығын бағалау үшін қалқыған заттар мөлшерін жанама 
көрсеткішке – мөлдірлікке ауыстырды. Мөлдірлікті әдетте крест немесе 
шрифт бойынша анықтайды. Мөлдірлеткіш тұрақты жұмыс істегенде (Сив < 5 
мг/кг) мөлдірлііктің мәні ≥ 30 см құрайды. 

Бастапқы суда тек табиғи қоспалары болса, суды-әкті қолдану әдісімен 
тазартылған судың тотығушылығы  әдетте 3-4 мг О/кг құрайды. Бастапқы су 
өндірістік ағындармен ластанса органикалық қоспалардан тазарту дәрежесі 
кең аймақтарда өзгереді, әдетте 30-50% құрайды, ал суды-әкті қолдану 
әдісімен тазартылған судың тотығушылығы 7-10 мг/кг жетуі мүмкін. 
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Дән тәрізді тұнбаны қондырғыда судың үлкен жылдамдықпен қозғалу 
кезінде алады. Бұл тұнба тек СаСО3 –тен тұрады, өйткені ұсақ 
Mg(OH)2  бөлшектері судың тоғымен мөлдірлеткіштен шығарылады. Дән 
тәрізді тұнбаны қолданудың негізгі артықшылығы - суды өңдеуге қажетті 
есептелген ұзақтығы күрт азаяды. Бірақ дән тәрізді бөлшектердің адгезияға 
және сорбцияға қабілеттілігі шамалы болады. Сондықтан суды-әкті қолдану 
әдісімен тазартылған су сапасының өңдеу нәтижелері үлпек тәрізді 
тұнбанікінен нашар болады. 

Пайдалану кезінде суды-әкті қолдану әдісімен тазартудың нәтижелерін 
келесі көрсеткіштермен бағалайды: қалдық сілтілік, тұрақтылық, қалқыған 
заттар мөлшері, тотығушылық, кермектілік, темір мөлшері, құрғақ қалдық. 

Қалдық сілтілік әдетте 0,5-0,8 мг-экв/кг құрайды, мұнда кіші мәндері 
жоғары қалдық кермектілікке (3-5 мг-экв/кг) және бастапқы судың аз 
минералдануына, ал үлкен мәндері – сәйкесінше  жалпы қалдық 
кермектіліктің (Ж0қалд) кіші мәндеріне сәйкес келеді. Тұз мөлшері жоғарлаған 
сайын тепе-теңдік концентрацияларының өсуіне және кристалдану 
жылдамдығының төмендеуіне байланысты сәйкес сілтіліктің қалдық мәні 1,0-
1,5 мг-экв/кг құрайды. Қалдық сілтіліктің көтеріңкі мәндері органикалық 
қоспалардың мөлшері үлкен болатын суларды суды-әкті қоспамен 
тазартқанда байқалады. 

Тұрақтылық – суды-әкті қолдану әдісімен тазартылған суға 
қойылатын ең негізгі және міндетті талаптардың бірі. Өңдеу нәтижесінде 
түзілген аса қаныққаннан жоғары ерітінді (су) неғұрлым тепе-теңдік күйіне 
жақын болса, соғұрлым ол тұрақты болады да, оның құбырлардың ішкі 
беттерінде және мөлдірлеткіш сүзгілердің сүзу материалы дәндерінде қақ 
түзудің қабілеттілігі төмен болады. Іс жүзінде тұрақтылықтан 
ауытқұды тұрақсыздықпен, яғни суды-әкті қолдану әдісімен тазартылған 
судың кермектілігі мен сілтілігінің мүмкін төмендеуімен сипаттайды. 
Тұрақсыздықты мөлдірлеткіштің шығысы мен мөлдірлеткіштен кейін 
орнатылған мөлдірлеткіш сүзгілерінің сілтілігінің айырымынан анықтайды. 

Қалқыған заттар мөлшері  мөлдірлеткіштің орнатылған жұмыс істеу 
режимінде әдетте Сқалқ = 2-5 мг/кг құрайды (норма бойынша ≤ 10 
мг/кг). Қалқыған заттар мөлшерін анықтау процесі көп еңбек сіңіруді талап 
ететіндіктен бұл көрсеткішті бақылау үшін ғана қолданады. Мөлдірлеткіш 
жұмысының тұрақтылығын бағалау үшін қалқыған заттар мөлшерін жанама 
көрсеткішке – мөлдірлікке ауыстырды. Мөлдірлікті әдетте крест немесе 
шрифт бойынша анықтайды. Мөлдірлеткіш тұрақты жұмыс істегенде (Сив < 5 
мг/кг) мөлдірлііктің мәні ≥ 30 см құрайды. 

Бастапқы суда тек табиғи қоспалары болса, суды-әкті қолдану әдісімен 
тазартылған судың тотығушылығы  әдетте 3-4 мг О/кг құрайды. Бастапқы су 
өндірістік ағындармен ластанса органикалық қоспалардан тазарту дәрежесі 
кең аймақтарда өзгереді, әдетте 30-50% құрайды, ал суды-әкті қолдану 
әдісімен тазартылған судың тотығушылығы 7-10 мг/кг жетуі мүмкін. 

Суды-әкті қолдану әдісімен тазартылған судың кермектілігі оның 
қалдық сілтілігіне, коагулянт дозасына және бастапқы судың карбонатсыз 
кермектілігіне тәуелді: 

  
 

 қалд =  -  +  + Дк, мг-экв/кг.             (3.23) 
  
Суды-әкті қолдану әдісімен тазарту кезінде кремний қышқылы 

қосылыстарының мөлшерін төмендету бөлінетін магний гидроксиді 
мөлшеріне тәуелді болады. Әдетте SiO2 қалдық концентрациясы бастапқының 
30-50 % құрайды, бірақ  ≥ 2-5 мг/кг болады. 

Темірдің қалдық мөлшері нашар еритін Fe(OH)2 және 
Fe(OH)3 гидроксидтері кристалдануының кинетикасымен және суда олардың 
коллоидты-дисперсті түрлерінің бар болуымен (органикалық комплексті 
қосылыстарды ескере отырып) анықталады. Бастапқы суда Fе2+ концен-
трациясы үлкен болса суды-әкті қоспа дозасының мөлшерін темірдің бастапқы 
концентрациясына (мг-экв/кг) жоғарлату қажет. Суды-әкті қолдану әдісімен 
тазартылған және коагуляцияланған суда темірдің қалдық концентрациясы 50-
150 мкг/кг құрайды. 

Суды коагулянттармен, суды-әкті қоспамен, магнезитпен өңдеген кезде 
тұну процестерінің химиялық және гидродинамикалық режимдерін іске 
асыруда мөлдірлеткіш деп аталатын арнайы қондырғылар қолданылады. 

Мөлдірлеткіш қондырғысында химиялық реакциялармен (реагенттерді 
енгізу) қатар мөлдірлеткіш суының көлемінде түзілген тұнбалар (шлам) 
қалыптасуының және өңделетін судың сол қабат арқылы сүзілуінің 
физикалық процестері өтеді. Мөлдірлеткіштегі қож сүзгісі деп 
аталатын контактілейтін орта судың жоғары қарай ағысының әсерінен 
қалқыған күйіндегі бұрын және жаңадан түзіліп жатқан қож бөлшектерінен 
қалыптасады[39]. 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 сурет – Мөлдірлеткіштің қағидалы сұлбасы 
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Қож сүзгісінен өткен су бастапқы судағы және мөлдірлеткіште өткен 
химиялық реакциялардың нәтижесінде түзілген жүзгін дисперсті 
бөлшектерден арылады. Сондықтан мөлдірлеткіште химиялық және 
гидравликалық  режимдері бұзылмаса жүзгін дисперсті бөлшектердің қалдық 
концентрациясы  5-10 мг/дм3 құрайды. 

Мөлдірлеткішті құрастырғанда гидравликалық процестерге келесілер 
жататыны ескеріледі: 

- төменнен жоғары қарай жүретін су ағынының контактілейтін ортаны 
түзетін қатты бөлшектерді қалқыған түрінде ұстап тұруы; 

- бұл бөлшектердің артық мөлшерін контактілейтін орта зонасынан 
шығару; 

- контактілейтін ортада және мөлдірлеткіштің кіріс және шығыс 
бөліктерінде су қозғалысының режимдері. 

Тұнба бөлшектерінің қысылған қозғалысында үйілетін мөлдірлеткіш 
сүзгілерінің сүзу қабатына қарағанда қож сүзгісінің ерекшеліктері: 

- өзара үйкелесуіне немесе соқтығысуына байланысты қалқыған 
қатты бөлшектердің бір біріне әсері; 

- қатты фазаның ауыспалы концентрациясының (қож өте аз немесе өте 
көп) су ағынының қалыптасуына әсері; 

- қатты фаза бөлшектерінің қож сүзгісінің бір бөлігінен басқасына 
ауысуына байланысты турбулентті диффузия құбылысының болуы. 

Мөлдірлеткіште су мен реагенттердің қосылуы, қождың түзілуі және 
оның судан бөлінуі, яғни мөлдірлетілуі жүреді. Мөлдірлеткіштен су 
коагуляцияланған су күбісіне түседі (БКВ), ал түзілген тұнба – қож суларының 
күбісіне, ары қарай қож үйіндісіне немесе қожды сусыздандыру 
қондырғысына жіберіледі. БКВ-дан сорғылар суды мөлдірлететін 
(механикалық) сүзгілеріне жібереді. Мұнда су мөлдірлеткіштен 
коагуляцияланған суға келіп түскен қалқыған заттардың қалған бөлігінен (5-15 
мг/дм3) тазартылады. Механикалық сүзгілерде ұсталып қалған қалқыма судың 
кері ағынымен жуылып кетеді. Жуатын сулар (БПВМФ) арнайы күбіге 
жиналып, сорғы арқылы мөлдірлеткішке жіберіледі. Мұндай шараны қолдану 
су, жылу және реагенттерді үнемдеумен қатар лайлылығы аз бастапқы суларда 
қайтып келетін жуу суларындағы қалқыманың әсерінен үлпек түзу процесін 
қарқынды етуге мүмкіндік береді. 

Қазіргі кезде әртүрлі су дайындау қондырғыларында (СДҚ) 
мөлдірлеткіштердің екі түрі қолданылады: 1) коагуляция процесін жүргізуге 
арналған; 2) суды-әкті қолдану әдісімен тазарту немесе коагуляцияны бірге 
жүргізуге арналған түрі. Мөлдірлеткіштердің екі түрінде де қағидалы 
айырмашылықтар жоқ, бірақ су қозғалысының жылдамдықтары 
мөлдірлеткіштің әр түрлі зоналарында әр қалайша болады. Бұл 
мөлдірлеткіште түзілетін қож сипаттамаларына байланысты: суды-әкті 
қолдану әдісімен тазартуға қарағанда коагуляцияда ол жеңілірек болады, 
сондықтан судың көтерілу қозғалысының жылдамдықтары азырақ болу 
қажет. Суды-әкті қолдану әдісімен тазартуға арналған ВТИ типті 
мөлдірлеткіштерде коагуляцияны алюминий сульфатымен өткізуге болады, 
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Қож сүзгісінен өткен су бастапқы судағы және мөлдірлеткіште өткен 
химиялық реакциялардың нәтижесінде түзілген жүзгін дисперсті 
бөлшектерден арылады. Сондықтан мөлдірлеткіште химиялық және 
гидравликалық  режимдері бұзылмаса жүзгін дисперсті бөлшектердің қалдық 
концентрациясы  5-10 мг/дм3 құрайды. 

Мөлдірлеткішті құрастырғанда гидравликалық процестерге келесілер 
жататыны ескеріледі: 

- төменнен жоғары қарай жүретін су ағынының контактілейтін ортаны 
түзетін қатты бөлшектерді қалқыған түрінде ұстап тұруы; 

- бұл бөлшектердің артық мөлшерін контактілейтін орта зонасынан 
шығару; 

- контактілейтін ортада және мөлдірлеткіштің кіріс және шығыс 
бөліктерінде су қозғалысының режимдері. 

Тұнба бөлшектерінің қысылған қозғалысында үйілетін мөлдірлеткіш 
сүзгілерінің сүзу қабатына қарағанда қож сүзгісінің ерекшеліктері: 

- өзара үйкелесуіне немесе соқтығысуына байланысты қалқыған 
қатты бөлшектердің бір біріне әсері; 

- қатты фазаның ауыспалы концентрациясының (қож өте аз немесе өте 
көп) су ағынының қалыптасуына әсері; 

- қатты фаза бөлшектерінің қож сүзгісінің бір бөлігінен басқасына 
ауысуына байланысты турбулентті диффузия құбылысының болуы. 

Мөлдірлеткіште су мен реагенттердің қосылуы, қождың түзілуі және 
оның судан бөлінуі, яғни мөлдірлетілуі жүреді. Мөлдірлеткіштен су 
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кері ағынымен жуылып кетеді. Жуатын сулар (БПВМФ) арнайы күбіге 
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3) бірінен кейін бірі жұмыс жасайтын сүзгіш қабаттардың саны 
бойнша: бірқабатты және екіқабатты; 

4) параллельді жұмыс жасайтын камералар саны бойынша: 
біркамералы, екіэтажды, екікамералы, үшкамералы және батареялық; 

5) сүзу әдісі бойынша – бірағынды және екіағынды. 
  ЖЭС-тарда көбінесе диаметрі 3400 мм болатын тік тегеурінді тура 

ағынды сүзгілер қолданылады, олар шекті өндірулігі 90 м3/сағ және жақсы 
тасымалдану габариттерімен анықталады. 3.6 – суретте тік бірағынды 
мөлдірлеткіш сүзгінің құрылымы көрсетілген. 
  

  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 

 
3.6 сурет – Тегеурінді мөлдірлеткіш сүзгісі 
  

Мұндай сүзгінің корпусы болат цилиндрлі болып келеді, сфералық түбі 
6кгс/см2 қысымға есептелген. Сүзгінің жоғары бөлігіне сүзілетін суды сүзгі 
ауданына әкелетін және тарататын құйғышы (8) бар құбыр (1) және ауаны 
әкететін құбыр (9) енгізілген. Корпустың цилиндрлі бөлігінде сүзгіні 
жөндейтін, тексеретін және сүзілетін материалды шығаратын люктар (10, 
11) бар. Сүзгінің түбінде көлденең тегістік болу үшін бетонмен (4) 
толтырылған, онда дренажды қондырғысы (5) орнатылған, ол суды сүзгі 
ауданы бойынша бірқалыпты тарату үшін, сүзгіш қабат астынан 
мөлдірленген суды әкету үшін (2)  және мөлдірленген сумен сүзгіш 
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материалдың түйіршіктерінің шығып кетуінің алдын алу үшін арналған (7). 
Дренажды қондырғының үстінде сығылған ауаны тарату қондырғысы (6) 
орнатылған. Ысырма (3) арқылы сүзгіш қабатты қопсытып жуатын су 
беріледі. 

Дренажды қондырғы мөлдірлеткіш сүзгісінің өте маңызды элементі 
болып табылады.  Мөлдірлеткіш сүзгілердің жұмысы үш кезеңнен тұрады: 

1) суды мөлдірлетуде сүзгінің пайдалы жұмысы; 
2) сүзгіні қопсытып жуу; 
3) бірінші сүзіндіні дренажға түсіру. 
Мөлдірлетілген судың мөлдірлігі төмендесе, сонымен қатар тегеурін 

максимал рұқсат етілген мәнге жетсе сүзгі жұмыстан шығарылып, жууға 
жіберіледі. Сүзгіні жуу кезінде сүзгіден астынан жоғары қарай мөлдір су 
жіберіледі. Ол үшін сүзгі жұмыстан өшіріліп, су жуғыш бактан су беріледі. 
Жуатын судың қарқынды ағыны көтеріле келе сүзгіш қабатты қопсытады 
және қалқытады. Осы кезде сүзгіш қабат 40-50 %-ке кеңейеді, сондықтан 
тиелген сүзгіш материалының дәндері су ағынында оңай қозғалып, 
соқтығысу кезінде жабысып қалған қож бен жабыспақ бөлшектерден 
тазаланады. 

Қопсытып жуу кезіндегі су жылдамдығы жуу жиілігімен 
сипатталады. Жуу жиілігі - 1м2 сүзгі қимасынан секундына шығатын судың 
көлемі (л). Сүзгіні жуу процесінің қарқындылығы тұнбаны бөліп әкетуді 
және сүзгіш материал дәндерінің жуылып кетпеуін қамтамасыз ету қажет. 
Жуу қарқындылық мөлшері материал түріне, дәндерінің мөлшеріне, жуатын 
судың температурасына тәуелді болады. Кварцті құм үшін 15-18л/(м2сек)-қа, 
ал ұнтақталған антпацит үшін 12л/(м2сек)-қа тең. Жуу ұзақтығы 6 мин. 
құрайды. Қопсытып жуу аяқталған соң бірінші таза емес сүзінді 
канализацияға 5 м/сағ жылдамдықпен, 5 - 10 мин ішінде түсіріледі, содан 
кейін сүзгі қалыпты жұмысқа қосылады. Сүзгінің жұмыс кезінде жуғыш бак 
ақырындап мөлдірленген сумен толады. Сүзгіні жууға тоқтату және бірінші 
сүзіндіні түсіру, барлық ысырмаларды ауыстыруға кететін уақыт ұзақтығы 
20мин. Құрайды. 

Кварцті құммен немесе ұнтақталған антрацитпен жүктелген тегеурінді 
мөлдірлеткіш сүзгілердегі суды сүзу ұзақтығы мөлдірлеткіштерде алдынала 
өңделген су болса 5 - 6,5 м/сағ, ал өңделмеген су болса – 4 - 5 м/сағ-қа тең 
болады[39]. 

 Сүзу процесінің физика-химиялық негіздері 
 Мөлдірлеткіш жұмысының тұрақталған режимінде де қатты 

фазасының концентрациясы  ≤ 10 мг/кг болатын суды алу мүмкін емес. 
Мұндай су тазартудың келесі сатысына жіберілмейді және қосымша 
тазартуды (мөлдірлетуді) талап етеді. СДҚ сұлбаларында бұл тазартуды  сүзу 
арқылы жүргізеді. Сүзу деп кеуекті ортадан өткенде судың жүзгін дисперсті 
қоспалардан тазаруының күрделі процесін айтады. Сүзу процесінің 
эффективтілігі су қоспалары мен кеуекті ортаның физика-химиялық 
қасиеттеріне және гидродинамикалық факторларға тәуелді. Сүзілетін 
бөлшектер мөлшерінің эффективті диаметріне қатынасына байланысты 
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өңделген су болса 5 - 6,5 м/сағ, ал өңделмеген су болса – 4 - 5 м/сағ-қа тең 
болады[39]. 

 Сүзу процесінің физика-химиялық негіздері 
 Мөлдірлеткіш жұмысының тұрақталған режимінде де қатты 

фазасының концентрациясы  ≤ 10 мг/кг болатын суды алу мүмкін емес. 
Мұндай су тазартудың келесі сатысына жіберілмейді және қосымша 
тазартуды (мөлдірлетуді) талап етеді. СДҚ сұлбаларында бұл тазартуды  сүзу 
арқылы жүргізеді. Сүзу деп кеуекті ортадан өткенде судың жүзгін дисперсті 
қоспалардан тазаруының күрделі процесін айтады. Сүзу процесінің 
эффективтілігі су қоспалары мен кеуекті ортаның физика-химиялық 
қасиеттеріне және гидродинамикалық факторларға тәуелді. Сүзілетін 
бөлшектер мөлшерінің эффективті диаметріне қатынасына байланысты 

бөлшектерді ұстап қалу сүзу қабатының көлемінде жүрсе – адгезиялық сүзу, 
ал сүзу қабатының бетінде жүрсе – қабықшалы сүзу деп аталады[39]. 

Қабат кеуектерінің диаметрі бөлшек диаметрінен үлкен болса, 
бөлшектер су ағынымен қабаттың ішіне кіріп ұсталып қалады. Керісінше, 
кеуек диаметрі бөлшек диаметрінен аз болса, бөлшектер қабаттың бетінде 
қабыршақ түзіп ұсталып қалады. ЖЭС СДҚ сұлбаларында адгезиялық сүзуді 
жиірек қолданса, шық тазалау сұлбаларында қабыршақты сүзуді қолданады. 

Сүзу арқылы судан қоспа бөлшектерін бөліп алу процесі 3 стадиядан 
тұрады: 

1)     бөлшектерді су ағынынан сүзу материалдың бетіне жеткізу; 
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ішінде, судың сүзгіш қабатқа келіп түскеннен бастап суда тек құм 
түйірлерінің бетіне жабысқан микроэлементтер ғана түзіліп үлгереді. 

Мөлдірлеткіштерде тұнып үлгермеген ұсақ үлпектер сумен бірге 
сүзгіге өтеді. Сүзу кезінде бұл үлпектер сүзгіш материал түйірлеріне 
жабысып суды мөлдірлетеді. 
         Сүзгіш материалында жиналған заттарды кері ағынмен, яғни төменнен 
жоғары қарай сумен жуу арқылы кетіреді. Кермектілігі жоғары болатын 
суларды тазарту кезінде сүзгіш материалдың ағарып кетуі мүмкін. Бұл 
жағдайда оны қалпына келтіру үшін төменнен жоғары қарай көмір қышқылы 
немесе тұз қышқылының сұйылтылған ерітіндісін жіберіп, артынан сумен 
жуады[39]. 

 Сүзгіш материалдары 
Мөлдірлеткіш сүзгілерге жүктелетін материал молдірленетін су 

құрамындағы жүзгін дисперсті заттарды жақсы ұстау, ұсталып қалған 
қалқымалардан жеңіл жуылу, шаю кезінде ұсақталмау және қажалмау, 
сүзілетін судың химиялық әсеріне тұрақты болу және сүзілетін суды өз 
құрамына кіретін заттармен ластамау қасиеттеріне ие болуы керек. Осы 
қасиеттерге сәйкес келетін материалдардың ішінде ең көп қолданылатын 
кварц құмы мен ұнтақталған антрацит, сонымен қатар сульфокөмір, перлит. 
Жаңа сүзгіш материалдарға керамзит, вулкандық қождар, шунгиттар және 
т.б. жатады. 

Кварц құмы көбінесе төмен және орта қысымды бу өндіргіштері үшін 
қосымша су дайындайтын коагуляциялық қондырғыларда қолданылады және 
су температурасы ≤60°С-дан, ал pH ≤9 болуы керек. Кварц құмын жоғары 
қысымды бу өндіргіштеріне қосымша су дайындау үшін қолдану тиімсіз, 
себебі сүзінді кремний қышқылымен ластануы мүмкін. Сондықтан қысымы 
100 кгс/см2 болатын жылуэлектр станциялардың су дайындау 
қондырғыларында азкүлді термотұрақты ұнтақталған антрацит қолданылады, 
онда су температурасы <100°С және pH = 4 – 10 аралығында болу керек. 

Сүзгілерді жүктеуге дәндерінің мөлшері 0,35 – 1,5 мм орта түйіршікті 
құм және дәндерінің мөлшері 0,4 – 2,0 мм  ірі түйіршікті құм  ұсынылады. 
Жеке жағдайларда, мысалы коагуляцияланбаған суды немесе коагулянтпен 
мөлдірлеткіште өңделген суды мөлдірлету үшін жүктеменің биіктігі 0,9 – 1,2 
м, дәндерінің мөлшері 0,5 – 1,0 мм сүзгіш қабаты қолданылады. Сүзгіге 
алдын ала тұндырылмаған коагуляцияланған суды жібергенде сүзгіш 
жүктемесінің қабат биіктігі 1,2 – 2,0 м аралығында, ал дәндер мөлшері 1,0 – 
1,5 мм болады[39]. 
            Сүзгіш материалының өте қажет көрсеткіші – оның механикалық 
беріктігі. Механикалық беріктік жеткіліксіз болса, жуу кезінде түйіршіктер 
қажалады және ұсақталады, сонымен бірге ұсақталған сүзгіш материалдар 
қайтымсыз ағып кетеді. 
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3.3  Суды ион алмасу әдісімен өңдеу 
  

Алдын ала тазартылған суда жүзгін дисперсті қоспалар мүлдем 
қалмайды және коллоидты дисперсті қоспалардың 50-70% жойылады. 
Мұнымен қатар шын ерітілген қоспалардың негізгі бөлігі суда 
қалатындықтан тазартудың келесі сатысында ион алмасу, мембраналық және 
термиялық әдістері қолданылады. Қажетті сапалы суды алуда соңғы екі әдіс 
ион алмасу әдісімен бірге қолданылады. 

Ион алмасу процесі деп ерітінді мен ионит арасында зарядтарының 
таңбалары бірдей болатын иондармен эквиваленттік алмасуын  айтады. 

 Иониттер ретінде ион алмасу процестерінде жоғары сорбциялық 
қасиеттері бар заттар кеңінен қолданылады. 

Иониттер - құрамындағы оң жəне теріс зарядталған иондарын 
ерітіндідегі иондарға эквиваленттік мөлшерлерде алмасуға қабілетті 
заттар. Егер ионит ерітіндідегі катиондарға алмасса ол катионит деп 
аталады, ал аниондарға алмасса – анионит деп аталады. Иониттердің 
қасиеттеріне көптеген табиғи және жасанды заттар ие, олардың ішінде 
кеңінен ион алмасу шайырлары қолданылады. 

Иониттердің ерітіндідегі иондармен алмасуға қабілеттілігі олардың 
құрылымына байланысты. Иониттер бастапқы заттар ретінде сополимерлену 
реакциясы бойынша стиролдан және тізбекті полистиролды көлденең тігу 
үшін оған қосылған 8% дивинилбензолдан алынатын ерімейтін қатты 
матрицадан тұрады. Дәндер түрінде алынған көміртектік тізбектерінің 
кеңістіктік торы – матрица суға салынған кезде оның полярлы 
молекулаларымен әрекеттесіп, өзінің көлемін 1,1-2,0 есе ұлғайтады. 
Осылайша алынған матрицаны химиялық реагенттермен өңдеп, оған 
ерітінділерде диссоциациялануға қабілеттілігі бар арнайы функционалды 
топтарды енгізеді. 
         Ионитті валенттік күштермен немесе тор күштерімен байланған каркас 
түрінде елестетуге болады. Ионит бейтарап болады, өйткені каркас оң немесе 
теріс зарядталып, қарама-қарсы зарядталған иондарының зарядымен орнын 
толтырады. Каркастың зарядын қалпына келтіретін иондар қарсы иондар деп 
аталады. Бұл қарсы иондардың каркас аралығында белгілі қозғалмалылығы 
болады. Қарсы иондардың тек бір ғана (А)  түрі бар ионитті иондардың басқа 
(В) түрі бар ерітіндіге орнатса, А иондары иониттен ерітіндіге ауысады 
да, В  иондары эквиваленттік мөлшерде ерітіндіден ионитке ауысады. Тепе-
теңдік жағдайында ионит пен ерітіндіде ион алмасу тепе-теңдігінің 
тұрақтысымен анықталатын белгілі мөлшерлік қатынаста А және В иондары 
болады. 
         Матрицада бекітілген ион (функционалды топтың бөлігі) зарядтың 
түзілуін анықтап, потенциал түзуші ион деп аталады. Каркастың заряды 
қарсы иондар деп аталатын қарама-қарсы таңбалы иондар зарядымен орнын 
толтырады. Қарама қарсы иондар диффузиялық қабатты құрап, матрицаның 
айналасында қозғалады да осындай таңбасы бар басқа иондарға аустырылуы 
мүмкін. 
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3.7 сурет – Ионит молекуласы құрылысының сұлбасы:  

а) катионит; б) анионит1 – матрица; 2 – потенциал анықтаушы иондар; 3 – 
диффузиялыққабаттың иондары. 

 
Иониттердің ион алмасуға қабілетті құрамындағы функционалды 

топтарына байланысты болады. Катиониттерде бұл топтардың 
қасиеттері қышқылдыққа жатады: -SO3H  (сульфотобы), -СООН (карбоксил 
тобы), аниониттерде – негіздіктерге. Сульфотоптары бар монофункционалды 
катиониттер күшті қышқылды болады (күшті диссоциацияланатын), ал 
карбоксил топтары бар – әлсіз қышқылды болады (әлсіз 
диссоциацияланатын). Күшті қышқылды  катиониттер (мысалы, КУ-2-8) 
иондарымен ерітінді рН-ның кез келген мәндерінде алмасады, өйткені 
олардың функционалды топтары күшті қышқылдардай рН-тың кез келген 
мәндерінде диссоциацияланады. Әлсіз қышқылды функционалды топтар 
қышқылдық ортада диссоциацияланбаған түрінде қалатындықтан бұл 
жағдайда карбоксил катиондарының ион алмасуға қабілеттілігі төмендейді. 
Сондықтан оларды рН  7 ерітінділерді өңдеуде қолданады. Сульфокөмір 
катионитінде функционалды топтарының екеуі де бар болатындықтан, оны 
орташа қышқылдыларға жатқызады. 
          Ион алмасу технологиясында селективтілік (талғамдылық) деп 
аталатын бір иондардың басқаларға қарағанда көбірек адсорбциялануға 
қабілеттілігі мен ион алмасу тепе-теңдігі орнауының жылдамдығы үлкен рөл 
атқарады. Иондардың алмасу процесінің қайтымдылығы қымбат тұратын 
иониттерді технологиялық процесте бірнеше рет пайдалануға мүмкіндік 
береді. 

  
 

 

  

 

    



205

  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
3.7 сурет – Ионит молекуласы құрылысының сұлбасы:  

а) катионит; б) анионит1 – матрица; 2 – потенциал анықтаушы иондар; 3 – 
диффузиялыққабаттың иондары. 

 
Иониттердің ион алмасуға қабілетті құрамындағы функционалды 

топтарына байланысты болады. Катиониттерде бұл топтардың 
қасиеттері қышқылдыққа жатады: -SO3H  (сульфотобы), -СООН (карбоксил 
тобы), аниониттерде – негіздіктерге. Сульфотоптары бар монофункционалды 
катиониттер күшті қышқылды болады (күшті диссоциацияланатын), ал 
карбоксил топтары бар – әлсіз қышқылды болады (әлсіз 
диссоциацияланатын). Күшті қышқылды  катиониттер (мысалы, КУ-2-8) 
иондарымен ерітінді рН-ның кез келген мәндерінде алмасады, өйткені 
олардың функционалды топтары күшті қышқылдардай рН-тың кез келген 
мәндерінде диссоциацияланады. Әлсіз қышқылды функционалды топтар 
қышқылдық ортада диссоциацияланбаған түрінде қалатындықтан бұл 
жағдайда карбоксил катиондарының ион алмасуға қабілеттілігі төмендейді. 
Сондықтан оларды рН  7 ерітінділерді өңдеуде қолданады. Сульфокөмір 
катионитінде функционалды топтарының екеуі де бар болатындықтан, оны 
орташа қышқылдыларға жатқызады. 
          Ион алмасу технологиясында селективтілік (талғамдылық) деп 
аталатын бір иондардың басқаларға қарағанда көбірек адсорбциялануға 
қабілеттілігі мен ион алмасу тепе-теңдігі орнауының жылдамдығы үлкен рөл 
атқарады. Иондардың алмасу процесінің қайтымдылығы қымбат тұратын 
иониттерді технологиялық процесте бірнеше рет пайдалануға мүмкіндік 
береді. 

  
 

 

  

 

    

 
3.8 сурет –  Ионитті сүзгідегі ион алмасу процесінің сұлбасы 

      – А иондарымен қанықтырылған ионит 
      – Б иондарымен қанықтырылған ионит 

 
А иондарымен қанықтырыл-ған ионит бойымен Б иондары бар 

ерітіндісін өткізгенде ерітінді иониттің жаңа (жұмыс істемеген) 
қабаттарымен контактілейді (3.8 – сурет). Уақыт өткен соң иониттің жоғарғы 
қабаттары алмасатын иондардың барлығын алмастырады да ион алмасуға 
қабілеттілігін жоғалтады. Бұл кезде ион алмасу процессі өтетін зона төмен 
қарай жылжиды. Белгілі жағдайда бұл зона стационарлы еніне жетеді. Осы 
зонада алмасатын иондар концентрацияларының  таралуы сүзу фронты деп 
аталады. Иониттің төменгі қабаты иондарға алмасқан кезде, 
сүзгіге  Б  ионы өтіп кетуі мүмкін. Бұл жағдайда сүзгіні регенерацияға 
(қайта жаңғыртуға) тоқтатады. 

  
Иондардың ион алмасудағы талғамдылығы селективтілік қатарымен 

өрнектеледі. 
Күшті қышқылды катионитте сүзілетін катиондар үшін: 

<  <  <  <  <  . 
         Жоғары сілтілі анионитте сүзілетін аниондар үшін: 

 <   <   <  <  < < . 
Алмасатын иондардың селективтілік коэффициентіне қарай сүзудің 

сүйір немесе диффизиялық сүзу фронты қалыптасуы мүмкін.       Сүзгідегі 
қоспалар концентрацияларының сүзгі жұмысының уақытына (немесе 
сүзгіден өткен ерітінді көлеміне) тәуелділігін шығыс қисығы деп атайды. 
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         Сүзудің сүйір және диффузиялық фронтындағы шығыс қисықтарының 
мысалдары 3.9 – суретте келтірілген. 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  
3.9 сурет – Сүзудің шығыс қисықтары 

 1 – сүзудің диффузиялық фронты; 2 – диффузиялық фронттағы шығыс 
қисығы; 3 – сүзудің сүйір фронты; 4 – сүйір фронттағы шығыс қисығы; 

х – ионит қабатының биіктігі; τ – сүзгі жұмысының уақыты. 
 
Ион алмасу технологиясында су дайындаудағы ең маңызды иондардың 

сорбциясы сүзудің сүйір фронтында өтетіндей етіп таңдайды, өйткені мұнда 
иониттің ион алмасу сиымдылығын пайдалану дәрежесі жоғарылайды. Сүзу 
фронтының қалыптасуына сүзу жылдамдығымен, дән қабатының 
құрылымымен, дренажды қондырғылар конструкциясымен және т.б. 
анықталатын гидродинамикалық процестер әсер етеді. 
  

Иониттердің технологиялық сипаттамалары 
  Иониттердің сапасы ион алмасу технологиялардың тиімділігі мен 
нәтижелілігін анықтайтын физикалық және химиялық қасиеттерімен 
сипатталады. 

Негізгі физикалық қасиеттеріне гранулометрлік құрамы (дәндердің 
мөлшері), үйілген массасы, механикалық төзімділігі мен осмостық 
тұрақтылығы, ионит құрылымы мен сулы ерітінділерінде ісіну дәрежесі 
жатады.   

Химиялық қасиеттеріне иониттің химиялық тұрақтылығы, 
қышқылдығы (катиониттер үшін) немесе сілтілігі (аниониттер үшін), алмасу 
сыйымдылығы, судан сіңірілетін иондарды берілген 
тереңдікте тазартуда реагенттер мен жуатын судың меншікті шығыны, 
термиялық және радиациялық тұрақтылықтары жатады. 

Ионит дәндерінің ірілігі 0,3-1,5 мм аралығында болады, оның ішінде 
ионит көлемінің 80%-на дейін дәндерінің диаметрі  0,5-1,0 мм құрайды.  

Ионит дәндерінің механикалық беріктілігі мен осмостық тұрақтылығы 
оны бірнеше жылдың ішінде аз ғана шығынымен пайдалануға мүмкіндік 
береді. Механикалық беріктілік деп иониттердің тозушылығын 
айтады.     Осмостық тұрақтылығы иониттерді пайдалану кезінде 
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микрожарықтарға, ары қарай ионит дәндерінің жарылуына әкелетін судың 
осмостық қысымының әсерінен дәндердің мезгіл-мезгіл ісінуі және 
сығылуына байланысты. 

Иониттердің негізгі технологиялық сипаттамасына алмасу 
сыйымдылығы жатады. Алмасу сыйымдылығы -
 иониттің бірлік массасымен (г-экв/кг) немесе бірлік көлемімен (г-
экв/м3)  сіңірілген иондардың мөлшері. Алмасу 
сыйымдылығы толық, «секіргенге дейінгі» және жұмыстыққа бөлінеді. 

Сіңірілетін ионның  судағы және сүзгідегі концентрациялары 
теңескенде анықталған алмасу сиымдылығы толық алмасу сиымдылығы деп 
аталады. Егер сүзу процесі сіңірілетін ионнның сүзгіге өткен кезеңінде 
аяқталса (ионның сүзгідегі концентрациясы нөлге жақын болса) мұндай 
алмасу сиымдылықты «секіргенге дейінгі» динамикалық алмасу 
сыйымдылығы деп атайды. Іс жүзінде сүзу процесін өңделген ерітіндіде 
сіңірілген ионның концентрациясы талдау әдісімен анықталатын берілген 
төменгі мәніне жеткенде тоқтатады. Бұл жағдайдағы иониттің алмасу 
сиымдылығы жұмыстық деп аталады. Жұмыстық алмасу сиымдылығы 
мәнінің  айырмашылығы «секіргенге дейінгі» алмасу сыйымдылықтан өте аз 
шама болатындықтан оларды бір біріне тең деп санауға да болады[39]. 

Алмасу сиымдылығы сіңірілетін иондардың иондық түрі мен 
табиғатына, жаңғырту шарттарына, судың рН мәніне, су ағынының 
жылдамдығына, ионит қабатының геометриялық сипаттамаларына тәуелді. 
Толық, жұмыстық және «өтіп кеткенге дейінгі» алмасу сиымдылықтардың 
арасындағы қатынастарын динамикалық жағдайда тұрғызылған ионитті 
сүзгінің шығыс қисығында көрсетуге болады (3.10 – сурет). Бұл суретте 
сүзгінің сіңірген иондарының толық мөлшері сіңірілетін ион 
концентрациясының теңесу кезеңімен (1,2,3,5 фигурасының 
ауданы), «секіргенге дейінгі»  сіңірілген иондар мөлшері – 1,2,3,7 тік 
төртбұрышының ауданымен, ал жұмыстық циклдағы сіңірілген иондар 
мөлшері – 1,2,4,6 фигурасының ауданымен сипатталады. 
  

  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 

 
3.10 сурет – Ионитті сүзгінің шығыс қисығы 
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 1 – алмасатын ионның бастапқы концентрациясы; 2 – сүзгіден 
шығарылатын ионның концентрациясы; 3 – «секіргенге дейінгі» өңделген 
ерітінді көлемі; 4 – жұмыстық циклда өңделген ерітінді көлемі. 

Шығыс қисығынан сүзгінің белгілі сипаттамалары арқылы сүзгіге 
тиелген иониттің жұмыстық алмасу сиымдылығын есептеуге болады: 

  

  [ ],                         (3.24) 
  
мұнда f – сүзгі қимасының ауданы, ; 

 h – ионит қабатының биіктігі, м; 
 – судағы иондардың бастапқы концентрациясы; 

 – сүзгінің концентрациясы; 
 – сүзу циклындағы өңделген су мөлшері, . 

  
Иониттің жұмыстық алмасу сиымдылығының мәні тұрақты шама емес, 

өйткені ол судан шығарылатын иондар түрі мен концентрациясына, 
өңделетін судағы тұз компоненттерінің қатынасына, рН мәніне, ионитті 
сүзгінің жаңғыртуға тоқтату кезеңіне, ионит қабатының биіктігіне, сүзу 
жылдамдығына регенерациялаушы реагенттің меншікті шығынына және т.б. 
факторларға тәуелді.   
  Ион алмасудың технологиясы 

 Су дайындау технологиясында суды ион түріндегі қоспалардан 
тазартуда екі негізгі процесс қолданылады: катиондау және аниондау. 
Алмасу ионына байланысты процестер мен аппараттар Na-катиондау, Na-
катионитті сүзгі, Н-катиондау, Н-катионитті сүзгі, ОН-аниондау, ОН-
анионитті сүзгі деп аталады. Процесс нәтижесінде түзілген фильтрат Na-
катиондалған су, Н-катиондалған су, ОН-аниондалған су деп аталады. 

Na-катиондау процессі суды жұмсарту үшін қолданылса, Н- және ОН-
иондау процестері суды тұзсыздандыру сұлбаларында бірге жүргізіледі.  Н-
катиондауды суды Н- Na-катиондау сұлбаларында да қолдануға болады. Су 
дайындау қондырғыларында суды иондау процестері бөлек және аралас 
әрекетті үйілмелі ионитті сүзгілерде іске асады. 
        Na-катиондау 

 Процесс кезінде бастапқы судың кермектілігін қамтамасыз 
ететін  және  иондары катиониттің құрамындағы -иондарының 
эквиваленттік мөлшеріне алмасады: 

⇄ ;                         (3.25) 
⇄ .                        (3.26)  

мұнда R – иониттің I-валентті матрицасы. 
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мұнда R – иониттің I-валентті матрицасы. 
  

Na-катиондаудан кейін шыққан фильтраттың қалдық кермектілігі 5-10 
мкг-экв/ кг құрайды. 

Na-катиондалған судың аниондық құрамы өзгермейтіндіктен бастапқы 
судың карбонатты кермектілігі келесі реакция бойынша өзгереді: 

                 (3.27) 
Натрий гидрокарбонаты қосылатын сумен бірге қазанға түсіп 

келтірілген реакцияларға сәйкес натрий гидроксидіне айналады: 

            (3.28) 
Бұл процесс сілтілік коррозияға әкелуі мүмкін. 

Na-катиондаудың кемшіліктері келесі: 
1) сілтілік мәнінің тұрақты болуы (яғни өзгермеуі), сондықтан бұл 

процестін өзін тек бастапқы судың төменгі сілтілігінде жылулық тораптың 
суын дайындауда, төменгі және орташа қысымдағы қазандардың қосылатын 
суын дайындауда ғана қолдануға болады; 

2) катиондардың массалық концентрациясының артуы, өйткені натрий 
иондарының эквиваленттік массасы (=23) кальций (=20) және магний (=12) 
иондарының эквиваленттік массаларынан жоғары. 

Na-катиондаудағы жұмсарту процесін кермектілік иондарының өтіп 
кетуі бойынша тоқтатады (3.11 – сурет). Сүзгідегі жұмыс істеп тозған 
катионитті регенерациялайды, яғни жаңғыртады. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
3.11 сурет – Na-катионитті сүзгінің шығыс қисықтары 

  
Жаңғыртуды тозған катионит бойымен 6-10% NaCl ерітідісін жіберіп 

өткізеді: 
⇄ ;                (3.29) 
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⇄ .               (3.30)   
мұнда  n – NaCl тұзының стехиометриялықтан артық мөлшері. 

Реагенттің таңдалған шығынында катионитті жаңғырту эффекті тұз 
ерітіндісінің катионитпен контактілеу уақытын ұзартып жоғарлатады. 
Катионит қабатының 1,5-2,0 м биіктігінде регенерациялаушы ерітіндіні 
жіберу жылдамдығы 4-6 м/сағ құрау қажет. Бұл мәннен төмен жылдамдық 
сүзгінің гидродинамикалық шарттарына сәйкес келмейді. 

Тура ағынды және кері ағынды технологиялар қолданылады. Тура 
ағынды технологиясында реагенттер шығынын азайту үшін Na-
катиондаудың екі сатылы сұлбасын пайдаланады. 

Н-катиондау 
 Бұл процесті судағы барлық катиондарды сутек иондарына 

алмастырып  бөліп алу үшін жүргізеді. Н-катионитті сүзгіден шығатын 
фильтратта артық мөлшерде сутек иондары болатындықтан судың рН мәні 
қышқылдық болады. Осы себептен бұл процесті Na-катиондаумен немесе 
аниондаумен бірге жүргізеді. 

Н-катиондаудың реакциялары келесі: 
⇄ ;                         (3.31) 
⇄ ;                         (3.32)  
⇄ .                               (3.33) 

        Процестің нәтижесінде түзілетін -иондары өңделетін судың 
гидрокарбонат-иондарымен әрекеттеседі: 

⇄ .                          (3.34) 
Иониттің және -иондарын сорбциялау процесі бұл 

иондардың селективтілік қатарында орналасуына байланысты 
өтеді  . Н-катионитінің жоғарғы қабатында кальций 
иондарын сіңіру зонасы, одан төменірек – магний иондарының зонасы, ең 
төменгі жағында – натрий зонасы орналасады. Бұл 3 зона Н-катиониті тозған 
сайын бірінің артынан бірі ионит қабатының төменгі шекарасына қарай 
жылжиды да фильтратқа ең бірінші натрий катиондарының өтіп кетуі 
байқалады. Сүзгінің натрий иондары немесе кермектілік иондары өтіп 
кетуіне дейін жұмысы оны пайдаланудың технологиялық сұлбасына 
байланысты. 

Тозған Н-катионитті регенерациялау үшін әдетте 1,0-
1,5%  ерітіндісі қолданылады: 

⇄ ; 
⇄ ;                 (3.35) 

⇄ . 
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⇄ ; 
⇄ ;                 (3.35) 

⇄ . 

 ерітіндісінің жоғарырақ концентрацияларында катионит 
дәндерінде нашар еритін  түзіліп, гипстелу процесі жүруі мүмкін. 
Регенерациялаушы ерітіндісін  м/сағ жылдамдықпен жібереді. 

Ионитті сүзгінің кері ағынды регенерациялануы жүргізілген кезде 
реагент шығыны азайып, фильтрат сапасы жоғарылайды. 

ОН-аниондау 
Процесті жүргізу мақсаты – суды химиялық тұзсыздандыру. Аниондау 

процесін катиондаумен бірге жүргізеді.  Әлсіз негізді аниониттер аниондау 
кезінде құрамындағы активті алмасу аниондарын тек күшті қышқылдар 
аниондарына алмастырады. Анионит қабатында суды сүзгенде аниондардың 
сорбциясы келесі теңдеулер бойынша жүреді: 

⇄ ;                        (3.36) 
⇄ .                  (3.37) 

Суға ОН- – иондардың өтуіне байланысты рН мәні жоғарылайды. 
Судағы H2CO3 пен H2SiO3 әлсіз қышқылдары дисоциацияланып иондық 
күйге айналады. Бұл қышқылдарда жоғары сілтілі аниониттермен алмасу 
реакцияларына түсуі мүмкін: 

 ⇄ ;         (3.38) 
⇄ .         (3.39) 

Қышқылдық суды аниондағанда судағы ОН- - иондарының 
концентрациясы жоғарыламайды, өйткені суда бұл иондар сутек иондарымен 
байланысып, су молекулаларын түзеді. 

Аниондардың селективтілік қатарына сәйкес анионитті сүзгіде төменгі 
сілтілі анионитті қолданғанда сүзгінің ең төмен жағында хлорид-иондар 
зонасы орналасады және фильтратқа ең бірінші болып солар өтеді. Бұл 
жағдайда анионитті сүзгіні регенерациялауға хлорид-иондар концентрациясы 
бойынша тоқтатады. 

Жоғары сілтілі аниониттерді қолданғанда төменгі зонасында ең жақсы 
сорбцияланатын кремний қышқылы, оның жоғарғы жағында – кремний 
қышқылы мен бикарбонат-ионның зонасы, одан жоғарырақ – аталаған 
аниондар мен күшті қышқылдар аниондарының зонасы орналасады. Сүзгіні 
регенерациялауға кремний қышқылының өтіп кетуі бойынша тоқтатады. 

Анионитті сүзгілердің регенерациялануы NaOH  4% ерітіндісімен 
келесі реакциялар бойынша өтеді: 

⇄ ;                     (3.40) 
⇄ ;                (3.41) 
⇄ ;              (3.42) 
⇄ ;              (3.43) 
⇄ ;                                 (3.44) 
⇄ .                                (3.45) 
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Аниониттерді регенерациялауда реагенттердің шығынын 30-40% 
азайтатын кері ағынды және сатылы-кері ағынды сұлбалар қолданылады. 

Тұзсыздандыру сұлбаларында жоғары сілтілі анионитпен тиелген ОН-

 – анионитті сүзгілерін пайдаланудың негізгі міндеті – судан кремний 
қышқылын бөліп алу. Аниониттің кремний қышқылы бойынша 
сиымдылығын жоғарлату үшін ондау процесіне келетін суда селективтілігі 
жоғарырақ бикарбонат-ионның мөлшерін азайту қажет. СДҚ сұлбаларында 
оны қышқылды Н-катиондалған судан деаэратор немесе декарбонизатор 
арқылы десорбциялайды[39]. 

Ионитті сүзгілер 
 Құрылыcы бойынша мөлдірлеткіш сүзгілерге сәйкес келетін ионитті 

сүзгілер ион алмасу СДҚ-дың негізгі элементтері болып саналады. 
Ионитті сүзгілердің жіктелуі келесі: 
I) Тиелетін дəндер фракциясының ірілігі бойынша: 1) үйілмелі; 2) 

жуылатын; 
II) Әсер ету қағидасы бойынша: 1) катионитті; 2) анионитті; 3) аралас 

әрекетті: а) жуылатын; б) үйілмелі ішкі және сыртқы регенерациясы бар; 
III) Технологиялық операцияларды орындау тəсілі бойынша: 1) тура 

ағынды; 2) кері ағынды; 3) параллельді; 
IV) Конструкциясы бойынша: 1) бір қабатты; 2) екі қабатты. Екі 

қабатты сүзгілерде 1 – корпустың ішінде бөлек басқарылатын 2 сүзгі болады. 
V) Типі бойынша: 1) вертикалды; 2) горизонталды. 
Тура ағынды сүзгілерде су ағыны мен регенерациялаушы ерітінді 

ионит бойымен бір бағытта жіберілсе, кері ағындыда су мен 
регенерациялаушы ерітіндінің бағыттары бір біріне қарама қарсы болады 
(яғни кері бағытта жіберіледі) (3.12 – сурет). Кері ағынды катионитті сүзгінің 
тура ағындыдан айырмашылығы келесі. Бұл сүзгіде екі дренажды жүйе 
болады: жоғарғы және төменгі. Жоғарғы дренажды жүйе ионит қабатының 
150-300  мм тереңдігінде орналасады. Бұл сүзуші қабаттың ең жоғарғы 
жағында жиналатын ұсақ бөлшектердің дренажды жүйенің тесіктерін жауып 
тастамауы үшін жасалынады. Регенерациялаушы ерітінді жоғарыдан 
жіберіледі, ал бастапқы судың сүзілуі төменнен жоғары қарай өтеді. 
Нәтижесінде жоғарғы дренажды жүйе арқылы сүзгіден шығарылатын 
өңделген су иониттің жақсы регенерацияланған қабатымен жанасады да ион 
алмасу процесі терең өтеді және реагенттің регенерацияға шығыны азаяды.   
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3.12 сурет – Кері ағынды катионитті сүзгі:  

а) бойлай тілігі; б) фронт сұлбасы 
1 – өңделетін судың кірісі; 2 – қопсытып жуу үшін регенерациялаушы 

ерітінді мен суды әкелу; 3 – өңделген судың шығысы; 4 – регенерациялаушы 
ерітіндісін әкету; 5 – дренаж. 

 
Тура ағынды қазандар мен ядролы реакторлардың қосылатын суын 

тазарту үшін 3 сатылы химиялық тұзсыздандыру сұлбасы қолданылады. 
Мұнда 3-ші сатысында аралас әрекет сүзгілері (АӘС) қолданылады. АӘС 
тиеуі Н-түріндегі қышқылды катионит пен ОН-түріндегі күшті негізді 
аниониттің қоспасынан тұрады. Бұл қоспаны төменнен жоғары қарай 
сығылған ауа жіберу арқылы араластырады. Сүзгіден өткен су тұздардан 
және кремний қосылыстарынан терең тұзсыздандырылады. АӘС 
иониттерінің араластырылған қабатын регенерациялау үшін алдымен 
катионит пен анионит қабаттарын төменнен жоғары қарай сумен қопсытып 
жуу арқылы бір-бірінен бөледі. Бөлінген анионит сүзгінің жоғары қабатында, 
ал катионит- төменгі қабатында (дренаждың орташа құрғату жүйесінің 
астында) орналасады (3.13-сурет). 

Регенерациялау кезінде сілті ерітіндісі – жоғарыдан, ал қышқыл 
ерітіндісі – төменгі жағынан жіберіледі. Регенерациялаушы ерітінділер 
дренаж жүйесі арқылы әкетіледі. Процесс біткеннен кейін ионниттер сумен 
жуылып, қайтадан қысылған ауа көмегімен араластырылады. Мұнда судың 
тұзсыздандырылуы терең өтеді (қалдық меншікті электр өткізгіштігі 0,2 
мкСм/см құрайды). 
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3.13 сурет – Аралас әрекетті ионитті сүзгісі: а) бойлай тілігі; б) фронт 

сұлбасы 
1 – өңделетін судың кірісі; 2 – өңделген судың шығысы; 3 – сілті ерітіндісін 

әкелу; 4 – қышқыл ерітіндісін әкелу; 5 – мөлдірлетілген суды әкелу; 
6 – қысылған ауаны әкелу; 7 – жуатын судың шығысы; 8 – ауаны әкету. 

Сүзгі конструкциясына байланысты регенерациялау процесін 2 әдіспен 
жүргізеді: 

 
1) Сыртқы регенерациялау. 
Мұнда иониттердің араластырылған қоспасы су ағынымен ФИСДН 

типті сүзгісінен 1-ші регенерациялаушы сүзгісіне ауыстырылады. Мұнда 
иониттер қоспасы гидравликалық жолмен көлемдік тығыздықтарының 
айырмашылығына байланысты  катионит пен анионитке бөлінеді. Одан кейін 
анионит гидроауыстыру арқылы екінші регенерациялаушы сүзгіге жіберіледі. 
Бөлек регенерациялаудан кейін катионит пен анионит АӘС-ге 
тасымалданып, қысылған ауамен араластырылады да бейтарап реакцияға 
дейін сумен қосымша жуады да сүзгі жұмысқа қосылады. Әдістің 
артықшылықтары: регенерациялаушы ерітінділердің шыққа келіп түсуі 
мүмкін емес, қышқылға төзімді материалдар мен сүзгі жабындарын қажет 
етпейді, қажетті бақылау-өлшегіш аппаратураның көлемін азайтады. Мұндай 
әдіспен регенерацияланған ФИСДН типті жұмыс сүзгісін шығыр шықтарын 
тазалау жүйелерінде 100 м/сағ сүзу жылдамдықпен пайдаланады. 

2) Ішкі регенерациялау. 
Аралас қабатының ішкі регенерациялануы өнімділігі құрама 

тұзсыздандырғыш қондырғыға (БОУ) қарағанда азырақ болатын су дайындау 
қондырғыларының сұлбаларында қолданылады. Бұл әдіс жүзеге асу үшін 
АӘС-сі ортасында құрғату жүйесімен жабдықтану қажет. Бұл әдістің 
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2) Ішкі регенерациялау. 
Аралас қабатының ішкі регенерациялануы өнімділігі құрама 

тұзсыздандырғыш қондырғыға (БОУ) қарағанда азырақ болатын су дайындау 
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АӘС-сі ортасында құрғату жүйесімен жабдықтану қажет. Бұл әдістің 

  

 

кемшілігі: регенерациялау процесі біткенше АӘС 4-5 сағ жұмыс істемей 
тұрады. ФИСДВ типті сүзгісінің сүзу жылдамдығы 50 м/сағ аспау қажет. 

 Ион алмасу сұлбалары 
Na-катиондау карбонаттық сілтілігі аз (≤0,5 мг-экв/кг) табиғи суларды 

жұмсарту үшін ғана қолданылады. Төменгі және орташа қысымдағы 
қазандарға суды аз мөлшерде қосқан кезде карбонаттық сілтілігі жоғарырақ 
болатын суды да Na-катиондауға болады. Кейбір сұлбаларда Na-
катиондалған суға қышқылды қосады. Бұл кезде судың сілтілігі бұзылады: 

2NaHCO3+H2SO4 → Na2SO4+CO2↑+H2O.                      (3.46) 
 
Мұнда CO2 газын II-ші сатыдағы Na-катионитті сүзгінің алдында 

орнатылатын декарбонизаторда бөліп алады. 
 Параллельді H-Na-катиондау сұлбасы 
 Параллельді H-Na-катиондауды бастапқы судың Кк> 0,5·Кж және 

күшті қышқыл аниондарының концентрациясы > 2 мг-экв/кг болған кезде 
қолдануға болады. 

Бұл сұлба бойынша, ағынның бір бөлігі H-катионитті сүзгіге, ал басқа 
бөлігі - Na-катионитті сүзгіге жіберіледі. Қышқылды H-катиондалған су және 
сілтілі Na-катиондалған су ағындары қосылады да судың сілтілігі қалдық 
мәніне Сқалд  дейін бұзылады (СО2 бөлінеді). СО2 газын жою үшін су 
декарбонизатордан өткізіліп, ары қарай судың жұмсартуын II-ші сатыдағы 
Na-катионитті сүзгіде жүргізеді. 

  

  
 3.14 сурет - Суды параллельді H-Na-катиондаудың  технологиялық 

сұлбасы 
  
H-катионитті сүзгіден өткізілетін судың қажетті үлесі (Х) келесі 

теңдеумен есептеледі: 

.                             (3.47) 
Онда Na-катионитті сүзгіге жіберілетін судың үлесі (1-х)  тең болады. 
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 Жүйелі (бір ізді) H-Na-катиондау сұлбасы 
  
Бұл сұлба бастапқы судың Кк< 0,5·Кж, күшті қышқылдар аниондары 

концентрацияларының қосындысы < 2 мг-экв/кг, тұз мөлшері >1000 мг/кг 
болғанда қолданылады. 

Мұнда судың бір бөлігі H-катионитті сүзгіден өткізіледі, ал қалған 
бөлігі қышқылды фильтратқа қосылады. Бұл кезде бастапқы 
судағы  бикарбонат-иондар күшті қышқылдарды жарым- жартылай 
бейтараптайды да СО2 газы түзіледі: 

 ⇄ + ;             (3.48) 
 ⇄ + .            (3.49) 

 
Реакциялардың нәтижесінде араласу нүктесінде карбонатты 

кермектілік карбонатсызға ауысады. CO2 – газы декарбонизаторда жойылады. 
Толық жұмсарту үшін суды Na-катионитті сүзгіден өткізеді. 

Судың қалдық сілтілігі мына теңдеумен есептеледі: 

. 

  
3.15 сурет - Суды бір ізді H-Na-катиондаудың  технологиялық сұлбасы 

  
Параллельді және бір ізді H-Na-катиондаудың кемшілігіне сүзгі 

циклында су ағындарын бөлу жатады. 
Бастапқы судың құрамына байланысты келтірілген сұлбалардың 

әрқайсысында өзінің қолдану аймағы болады. 
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 Жүйелі (бір ізді) H-Na-катиондау сұлбасы 
  
Бұл сұлба бастапқы судың Кк< 0,5·Кж, күшті қышқылдар аниондары 

концентрацияларының қосындысы < 2 мг-экв/кг, тұз мөлшері >1000 мг/кг 
болғанда қолданылады. 

Мұнда судың бір бөлігі H-катионитті сүзгіден өткізіледі, ал қалған 
бөлігі қышқылды фильтратқа қосылады. Бұл кезде бастапқы 
судағы  бикарбонат-иондар күшті қышқылдарды жарым- жартылай 
бейтараптайды да СО2 газы түзіледі: 

 ⇄ + ;             (3.48) 
 ⇄ + .            (3.49) 

 
Реакциялардың нәтижесінде араласу нүктесінде карбонатты 

кермектілік карбонатсызға ауысады. CO2 – газы декарбонизаторда жойылады. 
Толық жұмсарту үшін суды Na-катионитті сүзгіден өткізеді. 

Судың қалдық сілтілігі мына теңдеумен есептеледі: 

. 

  
3.15 сурет - Суды бір ізді H-Na-катиондаудың  технологиялық сұлбасы 

  
Параллельді және бір ізді H-Na-катиондаудың кемшілігіне сүзгі 

циклында су ағындарын бөлу жатады. 
Бастапқы судың құрамына байланысты келтірілген сұлбалардың 

әрқайсысында өзінің қолдану аймағы болады. 

  

  

 

Бірлескен H-Na-катиондау сұлбасы 
  
 3.16 сурет - Судың бірлескен H-Na-катиондау сұлбасы 
  
Алдында келтірілген сұлбаларға қарағанда, мұнда су ағыны бөлінбейді, 

түгел катиониттің 2 бастапқы түрі бар сүзгісінен өткізіледі. Ол үшін 
катиониттің регенерациясын 2 этапта өткізеді: 

1) Сорбцияланған Са2+ және Mg2+ иондарын жарым-жартылай 
ығыстыру үшін сүзгіден күкірт қышқылының қажетті көлемін өткізеді; 

2) одан кейін NaCl ерітіндісін өткізеді. 
Сонда катиониттің жоғарғы қабаттарында Н - түрі, төменгісінде – Na - 

түрі орналасады. Жұмсарту кезінде су алдымен жоғарғы қабатпен түйсіп, 
Са2+, Mg2+, Na+ - иондарын Н+ - иондарға алмастырады. Н+ - иондар HCO3

- - 
иондарымен әрекеттесіп, CO2↑ түзеді. 

Одан кейін су төменгі қабатпен әрекеттеседі: 
RNa++H++Cl-→ RH++Na++Cl-;                            (3.50) 
2RNa++2H++SO4

2-→ 2RH++2Na++ SO4
2-.            (3.51) 

Нәтижесінде судың рН жоғарлап, көмір қышқылының 
диссоциациялану дәрежесі де өседі (оның Н+ - иондары да ион алмасу 
реакцияларына қатысады, бірақ бұл реакциялар толық жүрмейтіндіктен, 
HCO3

- - ионының концентрациясы бастапқыдан төменірек болады). 
Фильтраттың сілтілігі алдында төмен болады, бірақ бұл шама өзгереді. 

Циклдегі  фильтраттың орташа сілтілігі әдетте 1,0-1,5 мг-экв/л 
құрайды. Жұмыс циклының аяқталуын кермектіктің өтіп кетуінен анықтайды
: 

Кқалд. = 0,03-0,10 мг-экв/л. 
Бірлескен H-Na-

катиондау сұлбасы параллельдіге қарағанда қалдық сілтілік мәнінің жоғары б
олғаны үшін жылуэнергетикада аз қолданылады. 
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Н- катионтті сүзгілердің аштық регенерациялауымен жүретін 
бір ізді H-Na-катиондау сұлбасы 

  
Аштық регенерациялауымен жүретін бір ізді H-Na-

катиондаусұлбасы сілтіліктің тұрақсыздануын азайтады. Бұл сұлбада да су бө
лек ағындарға бөлінбейді, бірақ ерекшелігі аштық регенерациялаумен жүреті
н H-катиондау сатысы. 

Аштық регенерациялауда әлсіреген (тозған) катиониттің регенерацияс
ы қышқылдың кем мөлшерімен жүргізіледі. Регенерациялау кезінде Н-түріне 
катиониттің жоғарғы қабаты ғана ауысады. Төменгі 
қабаттары  түрінде қалады. 

  
  
  3.17 сурет - H-катионитті сүзгілердің аштық регенерациялаумен 

жүретін бір ізді H-Na-катиондаудың қағидалы технологиялық сұлбасы 
Алдыңғы сұлбалармен салыстырғанда бұл сұлбаның артықшылығы 

мынандай: процесті дұрыс жүргізгенде жұмыс циклының басынан аяғына де
йін нөлдік қышқылдықтағы және минималды сілтіліктегі фильтрат түзіледі.  

Бұл регенерацияны орташа қышқылды ( -SO3
- және COOH- топтары 

бар) және әлсіз қышқылды (монофункционалды СООН – тобы бар) 
катиониттерде жүргізеді. Мұнда тура ағынды регенерацияның принципі 
қолданылады (қышқыл да, су да төмен қарай жіберіледі) және өтетін 
процестер бірлескен H-Na-катиондауға сәйкес келеді. 

Жұмыс циклы аяқталғанда регенерациялау кезінде енгізілген Н+- 
иондардың барлығы өнделетін судың сілтілігін жоюға жұмсалады. 

Циклдың аяқталуын сілтіліктің  берілген мәніне дейін жоғарылауы 
бойынша анықтайды (басқа технологиялық сұлбаларда циклдың аяқталуын 
ионның өтіп кетуі бойынша анықтайды). 

Аштық регенерациялаумен істейтін катиониттерде HCO3
- - ионы 

бойынша шартты жұмыс алмасу сыйымдылығы түсінігі енгізіледі (Сж
шартты). 

Шартты жұмыс алмасу сыйымдылығы (Сж
шартты) деп  қышқылдық су 

түзілмейтін және минималды сілтіліктегі фильтраттың түзілуімен өтетін 
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Н- катионтті сүзгілердің аштық регенерациялауымен жүретін 
бір ізді H-Na-катиондау сұлбасы 

  
Аштық регенерациялауымен жүретін бір ізді H-Na-

катиондаусұлбасы сілтіліктің тұрақсыздануын азайтады. Бұл сұлбада да су бө
лек ағындарға бөлінбейді, бірақ ерекшелігі аштық регенерациялаумен жүреті
н H-катиондау сатысы. 

Аштық регенерациялауда әлсіреген (тозған) катиониттің регенерацияс
ы қышқылдың кем мөлшерімен жүргізіледі. Регенерациялау кезінде Н-түріне 
катиониттің жоғарғы қабаты ғана ауысады. Төменгі 
қабаттары  түрінде қалады. 

  
  
  3.17 сурет - H-катионитті сүзгілердің аштық регенерациялаумен 

жүретін бір ізді H-Na-катиондаудың қағидалы технологиялық сұлбасы 
Алдыңғы сұлбалармен салыстырғанда бұл сұлбаның артықшылығы 

мынандай: процесті дұрыс жүргізгенде жұмыс циклының басынан аяғына де
йін нөлдік қышқылдықтағы және минималды сілтіліктегі фильтрат түзіледі.  

Бұл регенерацияны орташа қышқылды ( -SO3
- және COOH- топтары 

бар) және әлсіз қышқылды (монофункционалды СООН – тобы бар) 
катиониттерде жүргізеді. Мұнда тура ағынды регенерацияның принципі 
қолданылады (қышқыл да, су да төмен қарай жіберіледі) және өтетін 
процестер бірлескен H-Na-катиондауға сәйкес келеді. 

Жұмыс циклы аяқталғанда регенерациялау кезінде енгізілген Н+- 
иондардың барлығы өнделетін судың сілтілігін жоюға жұмсалады. 

Циклдың аяқталуын сілтіліктің  берілген мәніне дейін жоғарылауы 
бойынша анықтайды (басқа технологиялық сұлбаларда циклдың аяқталуын 
ионның өтіп кетуі бойынша анықтайды). 

Аштық регенерациялаумен істейтін катиониттерде HCO3
- - ионы 

бойынша шартты жұмыс алмасу сыйымдылығы түсінігі енгізіледі (Сж
шартты). 

Шартты жұмыс алмасу сыйымдылығы (Сж
шартты) деп  қышқылдық су 

түзілмейтін және минималды сілтіліктегі фильтраттың түзілуімен өтетін 

 

  

 

сүзгінің жұмыс циклындағы катионит көлемінің бірлігімен анықталатын 
HCO3

- - ионының грамм- эквиваленттік (немесе мг-экв) мөлшерін айтады. 
Шартты жұмыс алмасу сыйымдылығын  келесі теңдеумен есептейді: 
  

Сжұм
шартты = Qжұм · (Cж

баст – Cқалдық
орташа ) / Vкат, [г-экв/м3].             (3.52) 

  
Qжұм- жұмыс циклында катионит арқылы өткізілген судың мөлшері, м3; 
Vкат- сүзгідегі катиониттің көлемі, м3; 
Cж

баст- бастапқы судың жалпы сілтілігі, мг-экв/л; 
Cқалдық

орташа- фильтраттың орташа қалдық сілтілігі, мг-экв/л; 
Сжұм

шартты - шартты жұмыс алмасу сыйымдылығы (қолданылатын катиониттің 
табиғатына тәуелді). 
Аштық регенерациялауға шығынданатын күкірт қышқылының шығыны: 

.                                                                        (3.53) 

мұнда  - күкірт қышқылының теориялық жүзіндегі меншікті шығыны (1 
г-экв/г-экв немесе 49 г/г-экв). 

Бұл сұлбада су сілтілігінің төмендеуімен қатар оның терең 
жұмсартылуы жүреді. Н-катиондауда түзілетін Н2СО3 деакрбонизаторға 
жіберіліп, ары қарай су Na-катиондаудың 2-ші сатысынан өткізіледі. Осы 
сұлбамен өңделген судың қалдық сілтілігі 0,2-0,3 г-экв/л, < 0,005 мг-
экв/л құрайды. Мұндай су орта қысымдағы бу өндіргіштері мен беттік типті 
буландырғыштарды қоректендіруде қолданылады. 

Судың Н-Na-қиыстырылған сұлбалары судың сілтілігін төмендетіп, 
жұмсартуымен қатар жалпы тұз мөлшерін де (яғни тұздылығын) азайтады. 

Тұзсыздандырылған суды дайындауда бір тізбекті Н-катиондау және 
OH- аниондау процестері қолданылады. Суды аниондардан тазартудың 
қажетті дәрежесіне қарай ішінара, терең және толық химиялық 
тұзсыздандыруды ажыратады. 

Судың химиялық тұзсыздандырылуы - судан катиондар мен 
аниондарды бөліп алу процесі. 

Ішінара тұзсыздандыру- барлық катиондарды толық, 
ал  және аниондарын жарым-жартылай ғана бөліп алу. Мұнда Н-
катионитті сүзгілерді кермектіліктің өтіп кетуі кезінде тоқтатады. Фильтрат 
сілтілігі    0,2-1,2 мг/экв-кг құрайды. 

Терең химиялық тұзсыздандыруда  Н-катиондаудың екі сатысымен 
қатар аниондаудың екі сатысы қолданылады. I сатыда сүзгіге әлсіз негізді, ал 
II сатыда- күшті негізді анионитті тиейді. Мұнда Н-катионитті 
сүзгілер  ионының өтіп кетуі бойынша тоқтатылады. Аниондаудың I 
сатысында күшті қышқылдардың аниондары, ал II 
сатысында  және  аниондары бөлінеді. I сатыдағы анионитті 
сүзгілердің жұмысын иондарының өтіп кетуі, ал II сатысын - кремний 
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қышқылы иондарының өтіп кетуі бойынша тоқтатады. Бұл сұлба жоғары 
қысымдағы дағыралы қазандар үшін суды дайындағанда қолданылады. 

Толық химиялық тұзсыздандыруда судың ең мұқият дайындалуы 
жүреді. Мұнда ең соңғы этапта аралас әрекет сүзгілері (АӘС) қолданылады. 
АӘС-де судың Н-ОН иондануы бірге жүргізіледі. Ол үшін су Н- және ОН- 
түріндегі катионит пен аниониттің араластырылған түйіршіктерінің 
қабатынан сүзіледі. АӘС-де су барлық иондардан терең тазартылады, сүзгіш 
материалы ретінде күшті қышқылды катиониттер мен күшті негізді 
аниониттер қолданылады. -ионының қалдық концентрациясы  ≤ 5 мкг/кг, 
ал  қалдық концентрациясы  < 5 мкг/кг құрайды. Бұл сұлба тура 
ағынды қазандардың қосылатын суын дайындауда іске асады. 

Аниондау процесі суды аниондардан тазарту мақсатымен жүргізіледі, 
яғни мұнда судың аниондары анионит иондарына алмасады. Аниондаудың 
нәтижесінде Н-катиондалған судың жалпы тұз мөлшері 50-100 мкг/кг-ға 
дейін төмендейді. Әлсіз негізді аниониттер күшті қышқылдар аниондарын 
сорып алу қабілеттілігі келесідей: 

 >  > . 
Кейінгі анионға қарағанда алдыңғысы көбірек сорбцияланады. 

Аниониттің  анионы бойынша жұмыстық алмасу 
сиымдылығы  анионына қарағанда 40-50%-ға жоғары болады. Әлсіз 
негізді аниониттерді қолданғанда -иондарының зонасы фильтратқа 
бірінші өтіп кетеді, ал анионитті сүзгінің регенерациялауға шығатын уақыты 
Cl- – ионының концентрациясынан анықталады. 

Әлсіз қышқылдардың аниондары ( ,  және т.б.) әлсіз негізді 
аниониттермен алмасу реакцияларына түспейді. ОН- иондарының су 
аниондарымен алмасуы су рН-ның жоғарылауына әкеледі. 

Күшті негізді аниониттердің бағасы қымбат болғандықтан, оларды тек 
толық химиялық тұзсызданыру қондырғыларында судан кремний 
қышқылдарының аниондарын бөліп алу үшін қолданады. Сүзгі жұмысының 
режиміне байланысты күшті негізді аниониттен өткізілген суда кремнийдің 
мөлшері ( ионына есептегенде) 20 мкг/кг дейін төмендейді. 

Бастапқы суда кремний қышқылының өзі ғана болса судың толық 
кремнийсыздануы жүреді: 

.                                   (3.54) 
Кремний қышқылының тұзы болғанда: 

,                   (3.55) 
яғни сүзілетін суда ОН- – ионы пайда болып, кремний қышқылының ионын 
сіңіріп алу процесіне кедергі жасайды. 

Суды терең кремнийсыздандыру үшін күшті негізді аниониттен 
өткізудің алдында оны катиондардан (Na-катионитінде) толық тазарту қажет. 
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Тура ағынды регенерациялауда 0,1-0,15 мкг -иондары бар суды алуда 
сілтінің меншікті шығыны стехиометриялықтан 5 есе арту қажет. 

Иониттің “тозуын” баяулату үшін суды анионитті сүзгілерге жіберудің 
алдында органикалық заттардан тазартады. Ол үшін тұзсыздандырылатын 
суды қосымша активтендірілген көмірден өткізеді. 

Қосылатын және қосылатын қоректік суды дайындау сұлбаларын 
таңдау бастапқы су сапасымен, өңделетін судың қажетті сапасымен, 
сұлбаның сенімділігімен, тиімділігімен және суаттарға тасталатын 
қоспалардың минималды мөлшерімен анықталады. 
Кез келген ерітіндінің электрбейтараптылық теңдеуіне сәйкес: 

1) бастапқы суда  , [мг-
экв/л];  (56) 

2) өңделген суда , [мг-
экв/л].                                (57) 

Суды өңдеу процесінде катиондар мен аниондар онцентрацияларының 
азаюы мына теңдеулерден анықталады: 

   ∆Скат = , [мг-экв/л];                               (3.58) 

∆Сан = , [мг-экв/л.                                                            (3.59) 
Катиондар мен аниондар концентрацияларының төмендеуі қамтамасыз ететін 
судың жалпы тұз мөлшерінің азаюы: 

∆С жалпы = ∆Скат + ∆Сан = 2 ∆Скат  = 2 ∆Сан, [мг-экв/л].                    (3.60) 
 

3.4 Суды мембраналық әдістермен өңдеу 
  
Өнеркәсіптік кәсіпорындардан әртүрлі қоспалардың шығыстарынан 

суқоймаларын қорғау мәселесі үлкейіп кеткенге байланысты, соңғы жылдары 
суды тұзсыздандыру үшін реагентсіз әдістерді қолдануға көңіл көбірек 
бөлінеді. Қазіргі уақытта іс жүзінде суды тұзсыздандыруда мембраналық 
әдістер кеңінен таралған. Мембраналық технологиялардың негізі – 
қоспаларды не еріткішті мембрана арқылы тасымалдау. Осы тасымалдауды 
қамтамасыз ететін табиғи күш әртүрлі болуы мүмкін. Соған сәйкес осындай 
құбылыстарда қолданылатын мембраналар да әр түрлі болады. Мембраналық 
әдістерге кері осмос, ултрасүзу және электродиализ жатады. Еріген заттар 
концентрациясы 1 г/кг дейінгі ерітінділер үшін кері осмос тиімдірек болса, 
көбірек шоғырланған ерітінділер үшін электродиализ қолданылады. Басқа 
әдістермен салыстырғанда мембраналық әдістердің артықшылықтары келесі: 

1) фазалық ауысулары болмайды және энергияның шығыны аз болады; 
2) процесс үздіксіз өтеді; 
3) химиялық реагенттер қолданылмайды не аз мөлшерде қолданылады; 
4) су қыздыруды қажет етпейді; 
5) қондырғылары қарапайым және қозғалатын бөліктері болмайды; 
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6) өнделетін судың 1 м3-не электр энергиясының шығыны  ≤ 4-6,5 
кВт/сағ құрайды. 

Кері осмос қағидасы осмостың пайда болуына, жартылай өткізгіш 
мембрана арқылы еріткіштің ерітіндіге өтуіне негізделген. Егер тек су 
молекулаларын өткізетін жартылай өткізгіш жарғақтың екі жағына таза суды 
және тұздың сулы ерітіндісін орнатса, онда су молекулалары мембрана 
арқылы ерітіндіге ауысып бастайды (3.18 – сурет). Бұл кезде тұз ерітіндісінің 
көлемі ұлғайып, қысым айырымы төмендейді де су молекулаларын ары қарай 
өтуін тежейді. Тепе-теңдік күйінде су мен ерітінді деңгейлері өзгермейді. 
Мұндай орнатылған гидростатикалық қысым осмостық қысым деп 
аталады[39]. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
3.18 сурет – Тура және кері осмостың қағидалық сұлбасы 

а – осмостық ауысудың басталуы; б – тепе-теңдік күйі; в – кері осмос; 
1 – тұщы су; 2 – тұзды су; 3 – мембрана. 

 
Осмостық қысым (π ) Вант-Гофф заңы бойынша былай есептеледі: 

.                                    (3.61) 
мұндағы  - Вант-Гофф еселеуіші (α – ерітілген заттың 
диссоциацилану дәрежесі,  - молекула дисоциацияланғанда түзілетін 
иондардың жалпы саны); М - ерітілген заттың мольдік массасы; R – 
универсал газ тұрақтысы. 

Мысалы, 293 К-де концентрациясы 35 г/дм3 NaCl ерітіндісі үшін: 

. 
Егер тұзды ерітіндіге сырттан осмостықтан жоғары қысым әсер етсе, 
жартылай өткізгіш мембрана арқылы су молекулаларының ерітіндіден өту 
жылдамдығы жоғары болады (ерітіндіге қарай өтуден). Нәтижесінде сырттан 
қысым әсер еткен ерітіндіде қоспалардың концентрленуі жүреді де 
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мембрананың екінші жағындағы бөлімінде таза су жиналады  (3.18 – сурет, 
в). Мұндай құбылыс кері осмос деп аталады. 

Кері осмостық қондырғының қағидалы сұлбасы  3.19 – суретте 
келтірілген. 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

3.19 сурет – Кері осмостық қондырғысының сұлбасы 
 1 – өнделетін су; 2 – тазартылған су; 3 – концентрат (тасталатын су); 

4 – жоғары қысымдағы сорғыш; 5 – кері осмостың модулі; 6 – мембрана; 
7 – сыртқа шығаратын клапан. 

 
Жартылай өткізгіш мембрананы кеуектерінен су молекулалары өтіп, 

тұзды судың иондары өте алмайтындай етіп таңдайды. Әдетте тұз 
иондарының мөлшері су молекулаларынікінен 1,5 есе үлкен болады. Тұз 
иондары үшін өте тар болатын кеуектерден су молекулаларының өту 
қабілеттілігінің тағы бір аталуы – гиперсүзу. 

Кері осмостың су дайындауда қолданылатын сүзу процесінен 
айырмашылығы бар. Гетерогенді жүйе болып келетін табиғи және ағынды 
суларын сүзгілеуде  диаметрі  ≥ 10 нм әр түрлі дәрежелі дисперстіліктегі 
қалқыған бөлшектерді ұстайды. Ал кері осмостық қондырғыда  ұсталатын 
заттар молекулалар және иондар түріндегі шын ерітінділер гомогенді жүйе 
болып табылады. Сүзуде судан бөлінетін бөлшектер сүзгіш материалының 
бетінде немесе көлемінде қалады. Материалды мерзіммен алмастырып 
немесе мөлдірлеткіш сүзгілерде судың кері ағынымен жуады. 

Шықтандырылған сұйықтықпен салыстырғанда кері осмостың 
артықшылығы энергосиымдылықты фазалық өзгерулері жоқ болуымен 
байланысты, бірақ жартылай өткізгіш мембраналардың қызмет етуін ұзақ 
уақытқа қол жеткізу үшін суды коллоидты және қалқыған заттар 
қоспаларынан алдын ала тазарту қажет. 

Кері осмосты сипаттайтын құбылыстардың қарапайымдылығына 
қарамастан осы күнге дейін мембрана арқылы еріткіштің молекуласын 
тасымалдау механизміне біркелкі көзқарас қалыптаспаған, бірақ көптеген 
зерттеушілер гиперсүзгілік гипотезаны қолдайды. Осы түтікшелі – сүзгілік 
үлгіге сәйкес жартылай өткізгіш мембранада тек су молекулалары өте 
алатындай диаметрі бар тесіктері болады (δн2о = 0,276 нм). Жартылай 
өткізгіш жарғақтың ұзақ қызмет етуіне қол жеткізу үшін суды коллоидты 
және қалқыған заттар қоспасынан алдын-ала тазарту қажет. 
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Қондырғыдан шыққан судың кермектілігі 0,05 мг-экв/кг тең болғанда 
сүзгіні жаңғыртуға тоқтатады. Жаңғыртуды натрий хлориді ерітіндісімен 
жүргізеді. 

Кері осмоста қолданылатын қысым 1,2 - 8 мПа  құрайды. Кері 
осмостық қондырғыларға жіберілетін судың мөлдірлігі 1-5 аралығында; 
перманганаттық қышқылдығы ≤ 3 мгО/л; сутектік көрсеткіші рН = 3 – 10 
аралығында болуы қажет. 

Мембраналардың судағы катиондарды ұстап қалу 
селективтілігі  гидратациялану энергиясының өсу қатарына сәйкес келеді: 
H+ < NO3

- < I- < Br- < Cl-< K+ < F- < Na+ < SO4
2- < Ba2+ < Ca2+ < Mg2+ < Cd2+ < 

Zn2+ < Al3+ < Fe3+. 
Кері осмостық тұзсыздандырудың эффективтілігі ерітіндіні сүзу 

жылдамдығының ( ) төмендегі қатынаспен байланысқан мембрананың 
меншікті өндірулігіне (q, ) тәуелді: 

.                                        (3.62) 
Сонымен қатар мембраналардың әр түрлі R заттарын ұстап қалу 
қабілеттілігіне тәуелді: 

.                                             (3.63) 
Мұнда және  - ерітілген заттардың сүзілген және бастапқы судағы 
концентрациясы. 

Ерітіндінің жартылай өткізгіш мембрана арқылы сүзілу жылдамдығы 
сүзу қысымымен және тұзсыздандырылатын су мен фильтраттың 
шамаларымен келесі қатынаспен байланысады: 

.                                     (3.64) 
мұнда  - мембрананың су өткізушілік коэффициенті.   

Мембраналарға қойылатын талаптар: 
1) бөлуге жоғары қабілеттілік; 
2) жоғары меншікті өткізгіштік; 
3) жоғары химиялық тұрақтылық  және механикалық төзімділік; 
4) пайдаланудың үлкен мерзімі. 
Полимерлы мембраналар көбінесе ацетилцеллюлоза мен ароматикалық 

полиамидтерден жасалады да, су дайындау қондырғыларымен қатар ағын 
суларын тазартуда қолданылады. 

Қышқылдық және сілтілік орталарда тұрақсыз болғандықтан 
ацетилцеллюлозалық мембраналарды рН = 5 – 8 бейтарап ерітінділерін 
тазартуда қолданады. Мұнымен қатар бұл мембраналар 60°С-де 
бұзылатындықтан оларды бөлмелік температура шектерінен шығармай 
қолдану қажет. 

 Кейбір микроорганизмдердің әсерінен мембраналардың селективтілігі 
төмендейді. 
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Қондырғыдан шыққан судың кермектілігі 0,05 мг-экв/кг тең болғанда 
сүзгіні жаңғыртуға тоқтатады. Жаңғыртуды натрий хлориді ерітіндісімен 
жүргізеді. 

Кері осмоста қолданылатын қысым 1,2 - 8 мПа  құрайды. Кері 
осмостық қондырғыларға жіберілетін судың мөлдірлігі 1-5 аралығында; 
перманганаттық қышқылдығы ≤ 3 мгО/л; сутектік көрсеткіші рН = 3 – 10 
аралығында болуы қажет. 

Мембраналардың судағы катиондарды ұстап қалу 
селективтілігі  гидратациялану энергиясының өсу қатарына сәйкес келеді: 
H+ < NO3

- < I- < Br- < Cl-< K+ < F- < Na+ < SO4
2- < Ba2+ < Ca2+ < Mg2+ < Cd2+ < 

Zn2+ < Al3+ < Fe3+. 
Кері осмостық тұзсыздандырудың эффективтілігі ерітіндіні сүзу 

жылдамдығының ( ) төмендегі қатынаспен байланысқан мембрананың 
меншікті өндірулігіне (q, ) тәуелді: 

.                                        (3.62) 
Сонымен қатар мембраналардың әр түрлі R заттарын ұстап қалу 
қабілеттілігіне тәуелді: 

.                                             (3.63) 
Мұнда және  - ерітілген заттардың сүзілген және бастапқы судағы 
концентрациясы. 

Ерітіндінің жартылай өткізгіш мембрана арқылы сүзілу жылдамдығы 
сүзу қысымымен және тұзсыздандырылатын су мен фильтраттың 
шамаларымен келесі қатынаспен байланысады: 

.                                     (3.64) 
мұнда  - мембрананың су өткізушілік коэффициенті.   

Мембраналарға қойылатын талаптар: 
1) бөлуге жоғары қабілеттілік; 
2) жоғары меншікті өткізгіштік; 
3) жоғары химиялық тұрақтылық  және механикалық төзімділік; 
4) пайдаланудың үлкен мерзімі. 
Полимерлы мембраналар көбінесе ацетилцеллюлоза мен ароматикалық 

полиамидтерден жасалады да, су дайындау қондырғыларымен қатар ағын 
суларын тазартуда қолданылады. 

Қышқылдық және сілтілік орталарда тұрақсыз болғандықтан 
ацетилцеллюлозалық мембраналарды рН = 5 – 8 бейтарап ерітінділерін 
тазартуда қолданады. Мұнымен қатар бұл мембраналар 60°С-де 
бұзылатындықтан оларды бөлмелік температура шектерінен шығармай 
қолдану қажет. 

 Кейбір микроорганизмдердің әсерінен мембраналардың селективтілігі 
төмендейді. 

Өндірулігі ≤ 100 мың.  қондырғыларында кері осмосты 
қолдану дистилляциялауға қарағанда тиімдірек болады, ал электродиализбен 
салыстырғанда – ≤ 10 мың.  қондырғыларында тиімдірек болады. 

Өндірістік кері осмостық қондырғылардың екі түрі шығарылады: 
рулонды (спираль тәріздес) мембраналары бар және ішкі диаметрі 25 – 80 
мкм құыс талшықты мембраналары бар. Қондырғылар белгілі сұлба бойынша 
блоктарға қосылатын бірнеше модульден тұрады. 3.20 – суретте рулонды 
сүзгіш элементі көрсетілген. Бұл аппараттар ішіне рулонды сүзгіш 
элементтері орнатылған  диаметрі  7 – 20 см және ұзындығы 1 – 9 м 
мұржадан тұрады. 

3.20 сурет – Рулонды сүзгіш элемент 
Көптеген жағдайларда кері осмосты басқа процестермен бірге өткізу 

тиімді болады. Тұздар мөлшері 0,9-1,0 г/л құрайтын бастапқы суларды 
тазартуда кері осмос процесін ион алмасу сүзгілеріне дейін алдын-ала 
тазарту сатысы ретінде қолдануға болады. Мұндай сұлбаны қосылатын 
қорекі суын дайындауда қолдану тұзсыздандырылған судың бағасын 26%-ға, 
ал тұз ерітінділерінің осмосын – 50%-ға төмендетуге мүмкіндік береді. 

Суды кері осмостық тұзсыздандыруда жартылай өткізгіш мембранадан 
еріткіш молекулалары ғана өтетіндіктен, оның бетінде еріген заттар 
концентрациясы жоғарылайды. Мембрана бетіне перпендикуляр келетін 
еріген зат концентрациясы градиентінің құрастырушысы концентрациялық 
поляризация деп аталатын құбылысқа әкеледі. Сонымен қатар, кері осмостық 
қондырғыларда мембрана бетіне параллельді келетін еріген зат 
концентрациясы градиентінің құрастырушысы да пайда болады.  Су 
мембрана бетінің бойымен қозғалғанда оның бөлігі сүзіледі де ерітіндідегі 
еріген заттар концентрациясы жоғарылайды. Бұл құбылыс 
ерітінділердің концентрленуі деп аталады. 
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Концентрациялық поляризация барлық жағдайларда теріс шама болады 
да,  концентрациялық поляризацияның деңгейімен сипатталады:  Г= СМ /С. 

Концентрациялық поляризация мембрана бетінің жанында еріген 
заттар концентрациясын жоғарылатуына байланысты, Г шамасы әрқашан >1 
болады. Бұл жағдай фильтрат тұздылығының өсуіне және мембрана бетінде 
нашар еритін заттар тұнбаларының түзілуіне мүмкіндік береді. Тұнбаның 
түзілуі концентрациялық поляризацияның  ары қарай жүруіне апарады, 
өйткені тұнба қабатында ерітіндіні араластыру мен еріген заттар диффузиясы 
қиындайды. Сонымен қатар, мембраналардың бетінде тұнбаның түзілуі 
қосымша гидравликалық қысымға байланысты олардың өндірулігін 
төмендетеді. 

Тұнбаның түзілуін болдырмау үшін тұзсыздандырылатын ерітіндіні 
алдымен дисперсті бөлшектерден, макромолекулалардан, 
микроорганизмдерден, органикалық заттардан тазартады, яғни алдын ала 
тазартуды жүргізеді. 

Органикалық заттары сулы ерітінділері мен коллоидты ерітінділерді 
радиустары > 15 ангстрем кеуектері ірірек жартылай өткізгіш мембраналар 
арқылы сүзу ультрасүзу процесі деп аталады. Процесті жүргізу сұлбасы мен 
параметрлеріне байланысты ультрасүзу кері осмос пен сүзудің аралық түйіні 
болып келеді. Ультрасузгіш мембраналары кеуектерінің мөлшері кері 
осмостыкінен үлкенірек, ал жай сүзгіш материалдардыкінен азырақ болады. 
Жай сүзудегі қысым ≤ 0,15-0,3 мПа, кері осмоста ≥ 0,6 мПА, ал ультрасүзуде 
қолданылатын қысым  0,2 - 0,6 мПа құрайды[39]. 

  
Суды электродиализ əдісімен өңдеу 
  
Өңделетін суы бар ыдысқа катод пен анодты батырып, арасын 

катиондар және аниондар өтетіндей жарғақпен 3 бөлікке бөлсе 
(катодтық, жұмыстық және анодтық) және тұрақты тоқты қосса бірте-бірте 
суда еріген тұздар катиондарының негізгі бөлігі электр тоғымен катодтық 
кеністікке, ал аниондары – анодтық кеністікке тасымалданады (3.21 – сурет). 
Электрдиализатордың жұмыстық кеңістігіндегі су тұзсызданады 
(тұщыланады). 
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Концентрациялық поляризация барлық жағдайларда теріс шама болады 
да,  концентрациялық поляризацияның деңгейімен сипатталады:  Г= СМ /С. 

Концентрациялық поляризация мембрана бетінің жанында еріген 
заттар концентрациясын жоғарылатуына байланысты, Г шамасы әрқашан >1 
болады. Бұл жағдай фильтрат тұздылығының өсуіне және мембрана бетінде 
нашар еритін заттар тұнбаларының түзілуіне мүмкіндік береді. Тұнбаның 
түзілуі концентрациялық поляризацияның  ары қарай жүруіне апарады, 
өйткені тұнба қабатында ерітіндіні араластыру мен еріген заттар диффузиясы 
қиындайды. Сонымен қатар, мембраналардың бетінде тұнбаның түзілуі 
қосымша гидравликалық қысымға байланысты олардың өндірулігін 
төмендетеді. 

Тұнбаның түзілуін болдырмау үшін тұзсыздандырылатын ерітіндіні 
алдымен дисперсті бөлшектерден, макромолекулалардан, 
микроорганизмдерден, органикалық заттардан тазартады, яғни алдын ала 
тазартуды жүргізеді. 

Органикалық заттары сулы ерітінділері мен коллоидты ерітінділерді 
радиустары > 15 ангстрем кеуектері ірірек жартылай өткізгіш мембраналар 
арқылы сүзу ультрасүзу процесі деп аталады. Процесті жүргізу сұлбасы мен 
параметрлеріне байланысты ультрасүзу кері осмос пен сүзудің аралық түйіні 
болып келеді. Ультрасузгіш мембраналары кеуектерінің мөлшері кері 
осмостыкінен үлкенірек, ал жай сүзгіш материалдардыкінен азырақ болады. 
Жай сүзудегі қысым ≤ 0,15-0,3 мПа, кері осмоста ≥ 0,6 мПА, ал ультрасүзуде 
қолданылатын қысым  0,2 - 0,6 мПа құрайды[39]. 

  
Суды электродиализ əдісімен өңдеу 
  
Өңделетін суы бар ыдысқа катод пен анодты батырып, арасын 

катиондар және аниондар өтетіндей жарғақпен 3 бөлікке бөлсе 
(катодтық, жұмыстық және анодтық) және тұрақты тоқты қосса бірте-бірте 
суда еріген тұздар катиондарының негізгі бөлігі электр тоғымен катодтық 
кеністікке, ал аниондары – анодтық кеністікке тасымалданады (3.21 – сурет). 
Электрдиализатордың жұмыстық кеңістігіндегі су тұзсызданады 
(тұщыланады). 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.21 сурет – Суды электродиализ әдісімен өңдеу 
  

Электродиализаторда келесі процестер өтеді: 
Катодта – тотықсыздану 

 
   

 
Анодта – тотығу 

 

 
  
Электродиализ қондырғысының негізгі элементі – мембрана. Оның 

қасиеттері мен сапасы тұщыландыру процесінің эффективтілігіне әсер етеді. 
Мембраналардың келесі сипаттамалары болуы керек: жоғары электр 

өткізгіштігі, селективтілігі (бір таңбалы ғана иондарды өткізуге қабілеттілігі), 
жоғары диффузиялық кедергісі, тұздар ерітінділері мен суда тұрақтылығы 
және жеткілікті төзімділігі. Ионитті мембраналар катионактивтіге және 
анионактивтіге бөлінеді. Катионактивтілер тек қана катиондарды, ал 
анионактивтілер – тек аниондарды ғана өткізеді. 

Ионитті мембраналар ерітінділерде ион алмасуға қабілеттілігі бар 
активті топтардан тұратын органикалық жоғары молекулалық қышқылдар 
(катиониттер) немесе негіздер (аниониттер) болып келетін ионалмастырғыш 
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шайырлардан  (иониттерден) жасалады. Мембрананың әдеттегі қалыңдығы 
0,5 мм құрайды. 

Суды тұщыландыру процесіне шығынданатын электр тоғының 
мөлшері Фарадей заңымен анықталады: 

, [А/сағ].                               (3.66) 
Іс жүзінде электродиализ процесінде ұяшықтар мен электродтардағы 

электрлік кедергілерді төзуге  кедергі шығындары пайда болады. Бұл 
шығындарды азайту үшін көп камералы электродиализаторлар қолданылады. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.22 сурет – Көп камералы электродиализ аппаратының сұлбасы 

 1 – электродтық қамераны жууға судың кірісі; 2 – анод; 3 – катод; 4 – тұздық 
камераларын жууға суды жіберу; 5 – өңделетін суды тұзсыздандыратын 

камераларға жіберу: 6 – жоғарғы қысқыш камерасы; 7 – электродтық 
камерадан ағынды шығару; 8 – катиониттік мембрана; 9 – тұзсыздандыру 

камерасындағы төсем; 10 – анионитті мембрана; 11 – тұздық камерасындағы 
төсем; 12 – өңделген суды әкету; 13 – тұздықты әкету; 14 – төменгі плита. 

 
Электродиализдік аппараттар сүзгі-пресс типі бойынша жиналады да 

қолдану шарттарына байланысты су дайындау қондырғысына тізбекті немесе 
параллельді етіліп қосылады. Паронит, полиэтилен сияқты дэлектриктен 
жасалған қалыңдығы 0,7 – 1,0 мм болатын рамка-төсемдер 
тұзсыздандыратын және тұздық камераларын кезектестіреді. Бастапқы су 
мен тұздықты әкелу және әкету каналдары рамкалардағы тесіктер арқылы 
іске асады. Рамкалар мен мембраналарды қысу кесік плиталар арқылы 
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шайырлардан  (иониттерден) жасалады. Мембрананың әдеттегі қалыңдығы 
0,5 мм құрайды. 

Суды тұщыландыру процесіне шығынданатын электр тоғының 
мөлшері Фарадей заңымен анықталады: 

, [А/сағ].                               (3.66) 
Іс жүзінде электродиализ процесінде ұяшықтар мен электродтардағы 

электрлік кедергілерді төзуге  кедергі шығындары пайда болады. Бұл 
шығындарды азайту үшін көп камералы электродиализаторлар қолданылады. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.22 сурет – Көп камералы электродиализ аппаратының сұлбасы 

 1 – электродтық қамераны жууға судың кірісі; 2 – анод; 3 – катод; 4 – тұздық 
камераларын жууға суды жіберу; 5 – өңделетін суды тұзсыздандыратын 

камераларға жіберу: 6 – жоғарғы қысқыш камерасы; 7 – электродтық 
камерадан ағынды шығару; 8 – катиониттік мембрана; 9 – тұзсыздандыру 

камерасындағы төсем; 10 – анионитті мембрана; 11 – тұздық камерасындағы 
төсем; 12 – өңделген суды әкету; 13 – тұздықты әкету; 14 – төменгі плита. 

 
Электродиализдік аппараттар сүзгі-пресс типі бойынша жиналады да 

қолдану шарттарына байланысты су дайындау қондырғысына тізбекті немесе 
параллельді етіліп қосылады. Паронит, полиэтилен сияқты дэлектриктен 
жасалған қалыңдығы 0,7 – 1,0 мм болатын рамка-төсемдер 
тұзсыздандыратын және тұздық камераларын кезектестіреді. Бастапқы су 
мен тұздықты әкелу және әкету каналдары рамкалардағы тесіктер арқылы 
іске асады. Рамкалар мен мембраналарды қысу кесік плиталар арқылы 

  

  

 

орындалады. Камералардың ішінде мембраналарды дистанциялайтын және 
су ағынын айналдыратын гофрирленген тор орнатылады (3.22 – сурет). 

Көп камералы электродиализ аппаратының жалпы көрінісі 3.23 – 
суретте көрсетілген. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
3.23 сурет – Көп камералы электродиализ аппараты 

 
Электродиализ әдісін тұздарының мөлшері 2,5 – 10,0 г/л суын 

тазартуда қолдану тиімді болады. Процесс нәтижесінде тұз мөлшері ≥ 500 
мг/л  су алынады. Қондырғыға жіберілетін судың сапалы көрсеткіштері 
келесі: қалқыған заттар мөлшері  ≤ 2 мг/л; түстілігі  ≤ 20°; тотығушылығы  ≤ 
5 мгО2/л; темір мөлшері  ≤ 0,1 мг/л. 
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Электродиализ процесінде судың терең тұзсыздануына кедергілер: 
1)   тұзсыздану дәрежесі өскен сайын камераларда электр кедергісінің 

жоғарлауы; 
2)   осмос процесінде судың мембраналар арқылы өтуі; 
3)   токтың жоғары тығыздықтарында судың ыдырауы; 
4)   концентрлеу камераларында мембраналарда тұнбалардың түзілу 

мүмкіндігі[39]. 
   

3.5 Суды еріген газдардан тазарту 
  
Технологиялық процестерінде қолданылатын суда әр түрлі ерітілген 

газдары болады. Бұл газдардың суда пайда болуының жолдары: табиғи суда 
қоспалар түрінде химиялық реакциялар мен сорбциялаудың нәтижесінде, 
тазарту кезінде, сонымен қатар шығыр шықтағыштары мен сорғыларда 
сорылу арқылы. Суда еріген газдарды коррозиялық-активті (СО2, О2, 
Cl2, NH3, Н2S ) және инерттілерге (N2, H2, CH4 ) бөлуге болады. Судағы 
О2 және СО2 су дайындау қондырғыларын коррозияға ұшыратады. Мұнымен 
қатар О2 бар су аниониттерді «тоздырады», ал құрамындағы СО2 газы 
жоғары сілтілі аниониттердің кремний қышқылы иондары бойынша алмасу 
сиымдылығын төмендетеді. 

Суды газдардан тазарту әдістері 2 қағидаға негізделген: 1) десобциялау 
процесіне; 2) газдарды химиялық байланыстыру арқылы зиянсыз заттарға 
айналдыру. 

Десорбциялау (немесе деаэрациялау) – судан газдарды бөліп алудың 
физикалық әдісі. 

Судағы газдарды бөлу (десобциялау) және газдардың суда еру 
процестері (абсорбция) сұйық-газ жүйесінің жалпы заңдарына бағынып, 
тепе-теңдік орнағанға дейін өтеді. Тепе-теңдік осы екі фазадағы 
температураға, қысымға және концентрацияға тәуелді. 

Тепе-теңдік күйінде десорбциялау және абсорбциялау процестері 
Генри заңына (1803 ж) бағынады: сұйықтықтың берілген көлемінде белгілі t0-
да еріген газ мөлшері тепе-теңдік күйінде газдың қысымына тура 
пропорционалды. 

Сгаз = kг × Pг                                                (3.67) 
мұнда Сгаз – газдың судағы концентрациясы, моль/л; 

 kг  – Генри тұрақтысы; 
 Pг  – ерітінді үстіндегі газдың қысымы, МПа. 
  
Генри тұрақтысында газ ерігіштігіне су температурасының әсері 

ескеріледі. Бұл мән әр түрлі газдардың сулы ерітінділері үшін өлшенген. 
Генри заңын газдың абсорбциялану коэффициенті арқылы да өрнектеуге 
болады: 

                                                (3.68) 
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Электродиализ процесінде судың терең тұзсыздануына кедергілер: 
1)   тұзсыздану дәрежесі өскен сайын камераларда электр кедергісінің 

жоғарлауы; 
2)   осмос процесінде судың мембраналар арқылы өтуі; 
3)   токтың жоғары тығыздықтарында судың ыдырауы; 
4)   концентрлеу камераларында мембраналарда тұнбалардың түзілу 

мүмкіндігі[39]. 
   

3.5 Суды еріген газдардан тазарту 
  
Технологиялық процестерінде қолданылатын суда әр түрлі ерітілген 

газдары болады. Бұл газдардың суда пайда болуының жолдары: табиғи суда 
қоспалар түрінде химиялық реакциялар мен сорбциялаудың нәтижесінде, 
тазарту кезінде, сонымен қатар шығыр шықтағыштары мен сорғыларда 
сорылу арқылы. Суда еріген газдарды коррозиялық-активті (СО2, О2, 
Cl2, NH3, Н2S ) және инерттілерге (N2, H2, CH4 ) бөлуге болады. Судағы 
О2 және СО2 су дайындау қондырғыларын коррозияға ұшыратады. Мұнымен 
қатар О2 бар су аниониттерді «тоздырады», ал құрамындағы СО2 газы 
жоғары сілтілі аниониттердің кремний қышқылы иондары бойынша алмасу 
сиымдылығын төмендетеді. 

Суды газдардан тазарту әдістері 2 қағидаға негізделген: 1) десобциялау 
процесіне; 2) газдарды химиялық байланыстыру арқылы зиянсыз заттарға 
айналдыру. 

Десорбциялау (немесе деаэрациялау) – судан газдарды бөліп алудың 
физикалық әдісі. 

Судағы газдарды бөлу (десобциялау) және газдардың суда еру 
процестері (абсорбция) сұйық-газ жүйесінің жалпы заңдарына бағынып, 
тепе-теңдік орнағанға дейін өтеді. Тепе-теңдік осы екі фазадағы 
температураға, қысымға және концентрацияға тәуелді. 

Тепе-теңдік күйінде десорбциялау және абсорбциялау процестері 
Генри заңына (1803 ж) бағынады: сұйықтықтың берілген көлемінде белгілі t0-
да еріген газ мөлшері тепе-теңдік күйінде газдың қысымына тура 
пропорционалды. 

Сгаз = kг × Pг                                                (3.67) 
мұнда Сгаз – газдың судағы концентрациясы, моль/л; 

 kг  – Генри тұрақтысы; 
 Pг  – ерітінді үстіндегі газдың қысымы, МПа. 
  
Генри тұрақтысында газ ерігіштігіне су температурасының әсері 

ескеріледі. Бұл мән әр түрлі газдардың сулы ерітінділері үшін өлшенген. 
Генри заңын газдың абсорбциялану коэффициенті арқылы да өрнектеуге 
болады: 

                                                (3.68) 

Мұндағы  = Vг / Vсу – газдың абсорбциялану коэффициенті; 
 - берілген температурада судың тығыздығы, кг/м3; 

Р0 – 273 К-де және 0,1 МПа-да газдың қысымы; 
Vг – 273 К мен 0,1 МПа-да суда ерітілген газдың келтірілген көлемі, м3; 
Vсу – судың көлемі, м3. 
Бұл заң бір ғана газ үшін орындалады. Іс жүзінде су бір ғана газбен 

емес, газдардың қоспасымен контактілейді (мысалы, ауамен). 
Іс жүзінде су тек 1 ғана газбен емес, оның қоспасымен жанасады. Бұл 

кезде әрбір газдың судағы ерігіштігі  оның қоспадағы парциалды қысымына 
тәуелді болады 

Ci = Pi                                                   (3.69) 
Мысалы, судың үстінде су буларының  H2O, N2, О2 және СО2 қоспасы 

болса, Дальтон заңын қолдана отырып алдыңғы теңдеуді былай жазуға 
болады (оттегі газы үшін): 

 = kг ×  = kг ×(Pжалпы- -  - )                  (3.70) 
(69) және (70) теңдеулерден газдардың толық аластануы жүруі үшін (Сгаз= 0): 

Рг = 0   немесе  Рж = 0  немесе  Рж =   болуы керек. 
Бұл шарт судың бетінде вакуум болғанда, немесе аластанатын газы жоқ 
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Газдың десорбциялану жылдамдығы келесі теңдеумен есептеледі: 

                                     (3.71) 
Сг – уақыттың берілген кезеңіндегі судағы газдың концентрациясы; 

 – судағы газдың тепе-теңдік концентрациясы (судың бетіндегі 
газдың парциалдық қысымына тең); 

F – фазалардың бөлу бетінің меншікті ауданы; 
k – пропорционалдық коэффициент. 
Бұл теңдеуде   ( ) деп алсақ, айнымалы шамаларды бөліп, 

газ концентрациясы үшін Сг-дан нөлге дейін, нөлден Т-ға дейін уақытта 
интегралдасақ, келесі теңдеулерді аламыз: 

  
  
  
  

немесе 
k · F · T = ∞.                                                 (3.72) 

Термиялық деаэрация процесінде газсыздандырылатын су қайнау 
температурасына дейін қыздырылып, судағы еріген газдары судың бетіне 
қарай диффузияланып, десорбцияланады. Бұл 3 процесс бір бірімен ілесіп 
параллельді өтеді. Су-бу бөлу бетінің ауданы неғұрлым үлкен болса, 
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соғұрлым судан еріген газдары толық бөлінеді. Судың ауданын үлкейту үшін 
оны шашырату немесе ұсақ тесіктер мен қалқалардан өткізу арқылы 
тамшыларға, ағыншалар мен қабыршақтарға бөледі. Судың бумен жанасу 
ауданын үлкейту судан сопло немесе басқа қондырғылардан қысыммен 
берілетін қыздаратын буды барботаждау арқылы да жүзеге асырылады. 

Десорбердегі бөлінетін газдың мөлшері мына теңдеумен анықталады: 
В = , [г/г].                           (3.73) 

Км – маңыз беру коэффициенті, кг/м2 сағ МПа; 
 – берілген газдың су мен бу-газ қоспасындағы парциалдық 

қысымдардың логарифмдік айырымы, МПа; 
F – фазалардың бөлу беті, м2; 
Д – су шығыны, м3/сағ; 
Сбаст, Ссоңғы – газдың судағы бастапқы және соңғы концентрациясы, 

кг/м3. 
Судан бос көмір қышқылын бөліп алу эффективтілігі оттегінікінен 

төмен болады, әсіресе бос көмір қышқылы қыздыратын буда болса. 
Термиялық деаэрация арқылы судан аммиакты бөліп алу дәрежесі 8-
10 % аспайды[39]. 

  
Газдарды деаэраторларда аластау технологиясы 
Термиялық деаэрация – еріген газдың сұйықтан буға өтуімен жүретін 

газдың десорбциялану процесі. 
Мұнда су қайнау температурасына дейін қыздырылып, газдың бөлінуі 

диффузия нәтижесінде өтеді. Ол үшін келесі шарттар орындалуы қажет: 
а) судың бумен жанасу бетінің ауданын үлкейту (су 

ағынын  тамшыларға, қабыршақтарға, ағыншаларға бөлу, бу барботажы); 
б) судың орташа температурасын жоғарлату. Бұл кезде судың 

тұтқырлығы төмендейді де газдардың  диффузиялану жылдамдығы артады; 
в) үздіксіз вентиляциялау арқылы бөлінген газдарды әкету және 

деаэратордан шығару. Деаэратордағы газ бумен бірге шығарылады. 
Деаэратордағы газдың мөлшері газсыздандыруға үлкен әсер етеді. Жоғары 
қысымдағы деаэраторларда Деаэратордағы газдың мөлшері деаэрацияланған 
судың 1 тоннасына 2-3 кг бу құрайды; 

г) деаэраторға жіберілетін будың мөлшері  деаэрацияланған судың 
қайнауын қамтамасыз ету қажет. 

СДҚ сұлбаларында қосылатын суды дайындауда Н-катиондаудан кейін 
газдарды бөліп алу процессі судың өте аз қыздырылуымен жүруі қажет. Бұл 
жағдайда судың деаэрациялануы деаэраторлардағы қысым атмосфералықтан 
төмен болғанда жүргізілуі мүмкін. Жалпы қысымның төмендеуі суда еріген 
барлық  газдардың парциалды қысымдарының төмендеуіне сәйкесінше 
десорбциялануына әкеледі. 

Газдарды десорбциялық бөліп алу заңдылықтары вакуумдық және 
термиялық деаэраторлар мен декарбонизаторларды құрастырудың және 
пайдалану тәсілдерінің негізіне қойылған. 
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Вакуумдық деаэраторлар СДҚ сұлбаларында II-ші сатылы анионитті 
сүзгілердің алдыңда, сонымен қатар жылулық тораптардың қосылатын қорекі 
суын және төменгі қысымдағы қазандардың қорекі суын дайындауда 
қолданылады. 

Деаэраторлардың типтері: 
а) Жұмыстық қысымы бойынша: 

1) жоғары қысымдағы (0,6-1,2 МПа); 
2) атмосфералық (0,12 МПа); 
3) вакуумдық (0,0075-0,05 МПа). 

  
б) Судың бумен контактілеу əдісі бойынша: 

1) қабыршақты; 
2) ағыншақты; 
3) тамшылы; 
4) барботажды. 
Іс жүзінде жиірек қиыстырылған деаэраторларды қолданады (мысалы, 

ағыншақты-барботажды). 
Барботажды қондырғыларда будың сумен контакті будың жоғары 

қысымында судың бөлінуімен өтеді. 
Деаэраторларды есептеудің мақсаты: ерітілген агрессивті газдардың 

тиімді аластануын қамтамасыз ететін деаэрациялау зонасының мөлшерін 
анықтау. 

Вакуумдық деаэраторлардың  артықшылықтары келесі: 
1)     Суды қыздыруға бу шығынының азаюы; 
2)     Процесті 313-343 К-де өткізеді. 

  
Кемшіліктеріне жатады: 
1)     қондырғы саңылаусыз, яғни герметикалық  болуы керек; 
2)     деаэратордағы газды  әкету және вакуумды қамтамасыз ету қажет; 
3)     басқа деаэраторлармен салыстырғанда үлкенірек габариттері; 
4)     вакуумды қамтамасыздандыруда қосымша энергия шығындары. 

  
  

Суды декарбонизациялау 
  
H+ + HCO3

- → H2CO3 → H2O + CO2  реакциясы бойынша су дайындау 
қондырғыларының технологиялық сұлбаларында Н-катиондау немесе 
қышқылдату кезінде аниондаудың алдында СО2 газын бөліп алу қажет, 
өйкені ол аниониттің жұмыстық сыйымдылығын азайтады. Бұл процесті 
декарбонизаторда суды ауамен үрлеу арқылы жүргізеді. 

Декарбонизаторда газсыздандырылатын су жоғарыдан төмен 
жіберіледі де су ағынының ауамен контактілеу ауданын үлкейту үшін ағаш 
немесе керамикалық Рашиг сақиналарынан жасалған саптамадан өткізіледі. 
Төменнен жоғары қарай вентилятор арқылы жіберілген ауа саптамада су 
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ағынын қарсы алып бөлінген СО2 газымен бірге жоғарғы патрубок арқылы 
шығарылады. Ауаның шығыны судын 1 м3-не 20 м3 құрайды. 

3.24 – суретте қабықшалы декарбонизатордың қағидалы сұлбасы 
келтірілген. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
3.24 сурет – Декарбонизатор құрылымының сұлбасы 

 1 – цилиндр тәрізді корпус; 2 – саптама; 3 – газ қоспасын әкету; 
4 – суды әкелу; 5 – саптамаға суды әкелетін таратқыш түтікшелер; 

6 – жоғарғы щит; 7 – ауаны әкелу; 8 – газсыздандырылған суды әкету; 
9 – саптаманы ұстап тұратын төменгі щит. 

 
рН мәніне байланысты, суда көмір қышқылының CO2, HCO3

-, СО3
2-

 түрлері болады. рН төмендегенде көміртегі диоксидінің концентрациясы (
) жоғарылайды да суды декарбонизациялаудың тиімділігі артады. 

рН > 8,5 болғанда CO2-газы иондық түріне ауысып, декарбонизаторда 
бөлінбейді. 

ЖЭС-дың су дайындау сұлбаларында декарбонизаторлардың келесі 
түрлері пайдаланылады: 

1)     саптамалы; 2) вентилятормен үрленетін; 3) ағынша типті. 
  
Өттегі мен көміртегі диоксиді газдарын байланыстырудың 

химиялық әдістері 
Десорбциялық әдістер суды газдардан тек белгілі шектерге дейін бөліп 

алуға мүмкіндік береді. Кейде технологиялық сұлбаларға күрделі 
қондырғыларды енгізу белгілі қиындықтарды туындатады. Осы себептерден 
ЖЭС-дың көбісінде қоректік және қосылатын суларды дайындауда  оттегі 
және көміртегі диоксиді газдарынан тазарту мақсатымен химиялық 
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ағынын қарсы алып бөлінген СО2 газымен бірге жоғарғы патрубок арқылы 
шығарылады. Ауаның шығыны судын 1 м3-не 20 м3 құрайды. 
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байланыстыру әдістері қолданылады. Мұнда химиялық реакциялардың 
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Реакция өтуінің шарттары: t > 80°C,  судың рН ≤ 8. Бұл реагент тек 

орташа қысымдағы (3-6 МПа) қазандар суын, жылу торабының 
буландырғыштары мен қосылатын қорекі суын оттегісыздандыру үшін 
қолдана алады 
         Жоғары және аса жоғары дағыралы қазандары үшін судың 
оттегісіздендірілуін гидразин-гидрат түріндегі гидразинмен жүргізеді: 

         N2H4 · H2O + O2 → 3H2O + N2.                  (3.75) 
Реакция өтуінің шарттары: t > 30°C, рН = 9 – 9,5. 

Гидразин-гидраттың артық мөлшері түтіктердегі қақ түріндегі темір 
мен мыстың жоғары оксидтерін тотықсыздандыруға шығынданады: 

6Fe2O3 + N2H4 → 4Fe3O4 + N2 + 2H2O,              (3.76) 
2CuO + N2H4 → 2Cu + N2 + 2H2O.                     (3.77) 

Қазан суы мен буында гидразиннің артық мөлшері аммиакты түзумен 
ыдырайды: 

                   .                              (3.78) 
Гидразин-гидрат өте уытты зат болғандықтан оны өте мұқият 

пайдалану қажет. 
ЖЭС-дің дағыралы қазандарының шық-қоректік тракты 

қондырғыларының көмір қышқылды жемірленуін болдырмау үшін қорекі 
суына немесе шығыр шығына сілтілік реагентті – аммиак ерітіндісін енгізу 
арқылы бос көмір қышқылын байланыстырады. Мұндай өңдеудің міндеті, 
қондырғыларды сутектік деполяризациямен жүретін жемірленуден қорғауда 
су-бу трактіндегі су мен шықтың рН мәнін жоғарлату: 

                            NH3 + H2O + CO2 → NH4HCO3.                         (3.79) 
Артық мөлшері аммоний карбонатының түзілуіне әкеліп, рН мәнін 8,5-

ке дейін жоғарлатады: 
NH4HCO3 + NH3 = (NH4)2CO3.                         (3.80) 

CO2-нің 1 мг/л байланыстыру үшін аммиактың 0,26 мг/л жеткілікті 
болады. Су немесе буда бос көмір қышқылының концентрациясы ≥ 8 мг/л 
болғанда аммиакты қолдануға болмайды, өйткені оттегінің қатысында мыс 
құймаларының жемірленуі мүмкін. 

ЖЭС-де пайдаланатын судың негізгі бөлігі салқындату үшін 
қолданылады. Судың 85 – 95% будың шықтануына; 3 – 8% - ауа мен майды 
салқындатуға; 4 – 6% - айналым циклдарында шығындарды толықтыру үшін 
қолданылады. 
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Салқындататын суға келесі талаптар қойылады: шықтағыштарда 
нормалды вакуумды қамтамасыз ететін температурасының болуы; қызғанда 
минаралды және биологиялық шөгінділерді түзбеу; жабдықтар мен 
құбырлардың коррозиясын болдырмау. 

Шықтағыштарды салқындатуда тура ағынды және айналып келулік 
сумен  қамдау жүйелері қолданылады. 

Тура ағынды жүйені қолданған кезде су шығыр шықтағышынан бір 
қайтара өтеді (3.25 – сурет). Мұнда өзеннің суын тасталатын 
жерінен  жоғарырақ орналасқан жармадан алады. Салқындататын судың 
өңдеуін биологиялық шөгінділерді болдырмау әдістерімен шектейді.  

Айналып келулік салқындату жүйесінде су шықтағыштан бірнеше рет 
өтіп, салқындатылады. Шықтағыштан шығатын қыздырылған судың 
салқындатылуы оның жарым – жартылай  булануына байланысты. 
салқындайды. Салқындату үшін табиғи және жасанды суаттар, 
салқындатқыш тоғандар, шашыранды бассейндер мен градирнялар 
қолданылуы мүмкін. Табиғи суаттарды қолдану тиімдірек болғанмен 
көптеген жағдайларда олардың нормалық жылу режимін жасау мүмкін 
болмайды[39]. 
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3.25 сурет –  Шықтағыштарды тура ағынды салқындатудың сұлбасы 
 1 – шығыр (турбина); 2 – шықтағыш (конденсатор); 3 – жағалау сорғыш 
стансасының сорғылары; 4 – шық сорғысы 

Салқындатуда градирняларды (3.26 – сурет) қолдану ең тиімсіз болып 
келеді, өйткені оларда салқындату суының шықтағышқа кірердегі 
температурасы суаттардың айналып келулік жүйелерінікінен 1,4-1,5 есе 
жоғары болады. Бірақ градирняларды қолдану жылы сулардың суаттарға 
тасталатын мөлшерін азайтуға мүмкіндік тұғызады. Судың шектелген 
дебитінде бұл жүйелер ең қолайлы (70%) болып табылады. 
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Градирняларда айналатын судың бір бөлігі тамшылық әкетінді (Рәк = 
0,05 – 3,5%) және буланумен (Рбул = 1 – 1,5%) жоғалтылады. 

Су буланғанда айналым жүйесіндегі судың тұз мөлшері жоғарылайды. 
Оны жүйені сумен үрлеу арқылы реттейді. 

Шығындардың орнын жүйеге техникалық суды қосу арқылы 
толтырады. 

Рқос = Рбул + Рәк + Рүрлеу.                           (3.81) 
Суды қыздырғанда салқындату жүйесінде нашар еритін қосылыстарды 

түзбейтін тұздар үшін массалардың балансы былай өрнектеледі: 
Сқос Рқос=Сцирк (Рәк+ Рәк=Сцирк (Рқос-Рбул).            (3.82) 

Сқос, Сцирк – қосылатын және циркуляциялаушы сулардағы тұздардың 
концентрациялары. 

Циркуляциялаушы судағы тұздар концентрациясының қосылатын 
судағы тұздар концентрациясына қатынасы концентрлеу коэффициентінің 
шамасын береді. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
3.26 сурет – Шықтағышты градирня арқылы айналым салқындатудың 

сұлбасы 
 1 – градирня (салқындатқыш); 2 – циркуляциялаушы сорғы;Рбул, Рәк – 
градирнядағы булану мен әкетілуге судың шығыны;Рүрлеу – айналымдағы 
суды үрлеу; Рқос – жүйеге жаңа су қосу. 

Айналым салқындату жүйесінде оңай еритін тұздардың 
концентрленуімен бірге гидрокорбанаттар мен кермектілік тұздарының 
концентрациялары артады. Судың температурасы жоғарлап,  - 
ионының гидролизі күшейеді: 
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.                             (3.83) 
СО2  газын жойғанда жүйеде  – иондары қалады. 

 – иондар жылу алмасу бетінде СаСО3 шөгінділерінің бөлінуіне 
әкеледі, яғни салқындаттын су өзінің тұрақтылығын жоғалтады 

.                                     (3.84) 
СаСО3 тұзымен салыстырғанда СаSO4 20-40°С-да жақсы ериді, 

сондықтан шөгінділердің құрамында аз кездеседі. 
Шықтағыш түтіктерінің металында қақтың қалыңдығы өскен сайын 

будың шықтану температурасы жоғарлап, шықтағыштағы вакуум азаяды. 
Энергоқондырғысының номиналды қуатын ұстау үшін вакуумның 1% - ға 
азаюы бу шығынын 14 % -ға жоғарлатуды талап етеді. 

Электр энергиясын өндіруде айналым салқындату жүйелеріндегі 
шөгінділер отынның артық мөлшерінің шығындалуына әкеледі. 

Айналым жүйелерінің шықтағыштарында минералды тұздардың 
түзілуін болдырмау үшін жүйені үрлейді; циркуляциялаушы судың әртүрлі 
реагенттермен тұрақтандырғыш өңдеуін жүргізеді; магнитті немесе 
акустикалық өрісте судың физикалық өңдеуін жүргізеді. 

Биологиялық өсінділерді болдырмау үшін суды  хлор сияқты күшті 
тотықтырғышпен, мыс тұздарымен өңдейді. Молекулалы Сl2 бактерицидті 
әсер етуінің механизмі: жасуша ферменттері тотығып, микроорганизмдері 
өліп қалады. Хлорлау процесін  рН < 7 мәнінде өткізеді. 

Суды бактерицидті өңдеу үшін хлордың қажетті мөлшерін 
эксперименталды жолмен анықтайды, хлордың қалдық концентрациясы C = 
0,1 – 0,2 мг/дм3 аралығында болуы керек. Суға хлорды хлорлы су түрінде 
эжектордың көмегімен енгізеді. Дозалауды тәулігіне 40-60 мин 
ұзақтылығымен 1 – 3 рет жүргізеді. 

Ұлутасты шөгінділермен күресуде CuSO4 мыс купоросы қолданылады, 
концентрациясы 1-2 мг/дм3 құрайды. Бұл әдіс тек айналым жүйелерінде 
қолданылады. САНПИН ережелеріне сәйкес суаттарға тасталатын суда бос 
хлор болмау керек, ал  0,01 мг/кг болуы керек. Шықтағыш 
түтікшелерін жұмсақ биологиялық шөгінділерден тазалауда монолитті 
резеңке шарларды қолданады[39]. 

 
Минералды шөгінділердің түзілуін болдырмау 

 Мұнда ең жиі қолданылатын әдіс - су салқындату жүйелерін үрлеу. 
Үрлеу деп циркуляциялаушы судың бөлігін жаңа суға ауыстырып 

әкетуді айтады. Үрлеу кезінде барлық қоспалардың концентрацияларының 
жалпы төмендеуі (Cl-,  және т.б.) коррозиялану процесін баяулатады. 

Үрлеудің негізгі қызметі – айналым суының карбонатты кермектілігін 
шекті мүмкін (Кк.ш.) мәнінен төмен мәнде ұстау. 

Кк.ш. (Рәк + Рүрлеу) = Ккарб. қос (Рқос + Рәк + Рүрлеу),                (3.85) 
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Минералды шөгінділердің түзілуін болдырмау 

 Мұнда ең жиі қолданылатын әдіс - су салқындату жүйелерін үрлеу. 
Үрлеу деп циркуляциялаушы судың бөлігін жаңа суға ауыстырып 
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Үрлеудің негізгі қызметі – айналым суының карбонатты кермектілігін 
шекті мүмкін (Кк.ш.) мәнінен төмен мәнде ұстау. 

Кк.ш. (Рәк + Рүрлеу) = Ккарб. қос (Рқос + Рәк + Рүрлеу),                (3.85) 
  

Рүрлеу =  .                                                            (3.86) 
Кк.қос – суды салқындату жүйесіндегі қосылатын судың карбонатты 

кермектілігі, мг-экв/дм3. 
Кк.ш. – мәні айналым салқындату жүйелері үшін тәжірибелік жолмен 

анықталады. 
Градирнялардағы булануға кететін судың шығындары: 

Рбул = 0,16 · х · ∆t                                                    (3.87) 
х – градирнядағы салқындататын судың булануға беретін жылудың 

бөлігі (жазда – 1,0; көктемде және күзде – 0,5); 
∆t – градирнядағы температураның төмендеуі. 
Судың магниттік өңделуінде салқындататын судың ағыны кернеуі 

105  А/м магнит өрісінің күш сызықтарын 1,15-1,3 м/сек жылдамдығымен 
кесіп өтеді. Суды магнит өрісінен өткізгенде  жылу өткізу беттерінде 
шөгінділердің түзілу интенсивтілігі  азаяды. Бұл әдістің теориялық негіздері 
әлі толық қарастырылмаған. 

Салқындататын суды акустикалық өрісте  де  өңдейді. Мұнда жиілігі 
10-20кГц құрайтын ультрадыбыс тербелісті аппараттар қолданылады. 
Аккустикалық өрістің әсер ету механизмі – кристалдану процесін бұзу. 

Суды әртүрлі реагенттермен өңдеу 
 Салқындататын суды өңдеудің химиялық әдістеріне қышқылдату, 

рекарбонизациялау және фосфаттау әдістері жатады. 
  
Суды қышқылдату 
  
Қышқылдатуды  судың карбонатты кермектілігін ≤Кк.ш мәніне дейін 

жарым-жартылай төмендету үшін жүргізеді. Бұл процесте бағасы арзан 
күкірт қышқылы қолданылады. Күкірт қышқылын дозалау кальций 
бикарбонатын кальций сульфатына айналдырады: 

  
Са(НСО3)2 + Н2SO4  CaSO4 + 2H2O + 2CO2.                (3.88) 

  
Қышқылдатуда айналып келулік судың  карбонатты кермектілігінің 

қалдық мәні жүйені артық қышқылдатудан және коррозиялану процесінің 
күшеймеуін қамтамасыз етеді. Оның мәнін келесі қатынастан анықтайды: 

  

Кк.қалдық=  .                                       (3.89) 
  
Салқындататын судың өңдеуіне шығындалатын техникалық 

Н2SO4  шығыны (Gr, г/сағ) қалдық карбонатты кермектіліктің мәні бойынша 
есептеледі: 
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 - жүйедегі салқындататын судың шығыны, м3/сағ; 

  - жүйеге салқындататын суды қосу, %; 
− техникалық өнімде  Н2SO4- тің мөлшері,бірлік үлесінде. 

Қышқылдату режимінде Кк.қалд≥ 0,5-1,0 мг-экв/дм3  болуы қажет. 
Бастапқы судың жоғары сілтілігінде жүргізуге болмайды, өйткені 

өңделген суда сульфат-иондар концентрациясы жоғарылап шықтағыш 
түтікшелерінде  шөгінділерінің түзілуі мүмкін. Мұнымен қатар қазіргі 
градирнялардың негізгі материалы болатын бетонның сульфаттық 
жемірленуі күшеюі мүмкін. 

  
Суды рекарбонизациялау 
  

-иондарының түзілуімен жүретін бикарбонат-иондарының 
гидролизденуін болдырмау үшін градирняда десорбцияланған CO2 газының 
мөлшерін салқындататын судағы тепе-теңдік концентрациясына дейін 
толықтырады. Судың тұрақтануы оның көміртегі газымен қанықтыру арқылы 
жүргендіктен бұл процесті суды рекарбонизациялау деп атайды. Суды газбен 
қанықтырудың ең тиімді әдісі - түтін газдарының өңделетін сумен жақсы 
араласуын қамтамасыз ететін эжекторды қолдану. 

ЖЭС-да СО2 газының көзі - отынның жану өнімдері.  Салқындататын 
суда бос көмір қышқылының концентрациясын арттыру бикарбонаттардың 
ыдырауын болдырмау үшін қажетті болғандықтан рекарбонизациялауда 
судың тұз мөлшері қатты өзгермейді. Бұл жағдай табиғи суаттарға тастағанда 
суды қоспалармен ластамау шарттарын жақсартады. Жану 
өнімдерінде  газдары болады. Күкірт диоксиді суда жақсы 
еріп, бикарбонаттармен әрекеттесіп көмір қышқылын түзеді: 

                 ; 
2HS  + O2  2S . 

 Реакция теңдеулері бойынша суда сульфаттардың мөлшері 
жоғарлайды. Мұнымен қатар карбонатты кермектілік жарым-жартылай 
карбонатсызға ауысады (қышқылдату процесі сияқты). 

         
Суды фосфаттау 
         
Салқындататын суды фосфаттау аса қаныққан 

ерітінділерден  қатты фазасының түзілу процесін тежелу мақсатымен 
жүргізіледі. Ұрықты кристалдардың бетінде  адсорбцияланғанда, 
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                 ; 
2HS  + O2  2S . 

 Реакция теңдеулері бойынша суда сульфаттардың мөлшері 
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Суды фосфаттау 
         
Салқындататын суды фосфаттау аса қаныққан 

ерітінділерден  қатты фазасының түзілу процесін тежелу мақсатымен 
жүргізіледі. Ұрықты кристалдардың бетінде  адсорбцияланғанда, 

фосфаттарды қосу осы кристалдардың өсуін баяулатып, ерітіндінің аса 
қанығу дәрежесін жоғарылату нәтижесінде суды тұрақтандырады. Реагенттер 
ретінде натрийдің гексаметафосфаты (NaPO3)6, натрийдің 
үшполифосфаты , натрийдің тетраполифосфаты ), ОЭДФҚ 
(оксиэтилендифосфон қышқылы ),  ИОМС, ПАФ-13 А және т.б. 
қолданылады. 

 
3.6 Суды термиялық әдіспен тұзсыздандыру 

  
Буландырғыш қондырғылары арқылы жүзеге асатын табиғи суларының 

термиялық тұзсыздандырылуы (немесе дистилляциялау) қорекі суын қосу 
≤3% құрағанда дағыралы немесе тура ағынды бу өндіргіштері бар ЖЭС-да 
қолданылады. Бастапқы суда тұз мөлшері көтеріңкі 

болса техника экономикалық 
көрсеткіштері бойынша буландырғыш қондырғылары химиялық 
тұзсыздандыру қондырғыларына қарағанда тиімдірек болып келеді. 

Судың термиялық тұзсыздандыру процесінің механизмі келесі: 
қыздырғыш жүйесіне әкелінетін қыздыратын бу жылуын 
бергенде  буландырғыш қондырғыларына келетін су буға айналады да 
шықтанады. Бу түзілу кезінде суды ластайтын заттар – қоспалар 
буландырғышта қалып одан үзілмейтін үрлеу арқылы шығарылады. Будың 
шықтануы нәтижесінде түзілетін дистиллятта буландырғыш концентратының 
тамшылы әкетілуімен келіп түсетін ұшпайтын қоспалардың тек аз ғана 
мөлшері қалады. Буландырғыштың жылытатын жүйесіне әкелінетін 
қыздырушы бу біріншілік бу, ал буландырғыштың суынан түзілетін бу –
 екіншілік бу деп аталады. Буландырғыштағы судың булануына өзінің 
жылуын беріп біріншілік бушықтанады. Түзілген шық шықты әкету арқылы 
дистилляттың жинағышына келіп түседі. Екіншілік бу буландырғыштан 
беттік салқындатқышқа келеді де ары қарай шықтанудан кейін дистилляттың 
жинағына жіберіледі. 

 Егер будың түзілуі жылыту секциясында (түтік жүйесінде) жүрсе, 
онда буландырғыш беттік типтіге жатады, ал  будың түзілуі су қайнау 
кезінде қысымы лездік төмендеғенде көлемде жүрсе мұндай 
буландырғыш лездік қайнайтын буландырғыш деп аталады. 

Дағыралы және тура ағынды бу өндіргіштері бар ЖЭС-да бу мен 
шықтың шығындарын толықтыру буландырғыш қондырғыларында алынатын 
дистиллятпен жүргізіледі. Бу шығырлары қондырғыларының қосылатын 
суын дайындаудың мұндай әдісі судың термиялық тұзсыздандырылуы деп 
аталады.         

Соңғы жылдары дистиллятты көбінесе ионитті сүзгілерде алдын-ала 
жұмсартылған судан алады. Кейбір буландырғыштарда шикі су немесе 
жеңілдетілген өңдеуден өткен су қолданылады. 
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Жылуды пайдалану сипаттамасы бойынша дистилляциялық 
қондырғылар былай жіктеледі: 1) 1 сатылы; 2) көп сатылы: 3) 
термокомпрессорлық. 

Қазандардың қорекі суы сапасына қойылатын талаптар қазандардың 
типі мен қысымына байланысты. Дағыралы қазандар үшін 
тұздарының  мөлшері  ≤ 100 мкг/кг дистиллятты қосымша ретінде  бу-шығыр 
қондырғысының қорекі суының регенеративті қыздыру жүйесіне жіберуге 
болады. Тура ағынды қазандардың қорекі суында натрий қосылыстарының 
концентрациясы ≤ 5 мкг/кг. Осы себептен мұндай қазандар үшін дистиллятты 
шығыр шығын тұзсыздандыру қондырғысында қосымша тазалауын  жүргізу 
қажет. 

ШЭС-да қосылатын суды термиялық әдіспен өңдегенде жиірек бір 
сатылы буландырғыш қондырғыларын қолданады. Бұл 
қондырғылар  әрқашан қазандардың  қорекі суын регенеративті қыздыру 
жүйесіне қосылады. ЖЭО-да бұл сұлбамен қатар буландырғыш 
қондырғысын желілік суын қыздыру жүйесіне қосатын сұлбаны да 
қолданады. Бірінші сұлба бойынша істейтін буландырғыш қондырғысына 
қыздыратын бу шығырдың регенеративті немесе реттеуші іріктеулерден 
әкелінеді; екінші сұлбада бу қондырғыға жылумен қамтаасыз ету 
іріктеулерден әкелінеді. 

Сұлбалардың екеуінде де қайнайтын типті буландырғыштар немесе 
лездік қайнайтын буландырғыштарды пайдалануға болады. Қазіргі кезде 
көбінесе будың түзілуі қыздыратын секциясында жүретін жұмсартылған суда 
істейтін буландырғыштар пайдаланылады. Мұндай типті буландырғыштарда 
екіншілік будың шықтануы бөлек шықтағышта немесе деаэраторға 
жіберілетін шықтың негізгі бөлігі қыздырылатын регенеративті 
қыздырғыштарында жүргізіледі. 

Біріншілік және екіншілік бу құбырлары параллельді қосылған бірнеше 
корпустан тұратын буландырғыш қондырғысы бір сатылы көпкорпусты деп 
аталады. Бір сатылы буландырғыштарда дистилляттың қажетті мөлшерін 
дайындау жылудың көп мөлшерін талап ететіндіктен (1 тонна дистиллятқа 
1,1 тонна қыздыратын бу қажет), бір сатылы буландырғыштарды қолдану 
тиімсіз болады[39]. 

Көп сатылы буландырғыштарда әрбір сатының екіншілік буы 
(соңғысынан басқалары) келесі сатының қыздыратын буы ретінде 
қолданылады. Соңғы сатының екіншілік буы стансаның регенеративті 
қыздырғышында немесе басқа жылуалмастырғыштарында шықтанады. 
Буландарғыш қондырғысының сатылар саны артқан сайын шығырлардан 
алынған 1 тонна біріншілік будан түзілетін пайдалы дистилляттың мөлшері 
жоғарылайды (кесте-3.2) 
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Жылуды пайдалану сипаттамасы бойынша дистилляциялық 
қондырғылар былай жіктеледі: 1) 1 сатылы; 2) көп сатылы: 3) 
термокомпрессорлық. 

Қазандардың қорекі суы сапасына қойылатын талаптар қазандардың 
типі мен қысымына байланысты. Дағыралы қазандар үшін 
тұздарының  мөлшері  ≤ 100 мкг/кг дистиллятты қосымша ретінде  бу-шығыр 
қондырғысының қорекі суының регенеративті қыздыру жүйесіне жіберуге 
болады. Тура ағынды қазандардың қорекі суында натрий қосылыстарының 
концентрациясы ≤ 5 мкг/кг. Осы себептен мұндай қазандар үшін дистиллятты 
шығыр шығын тұзсыздандыру қондырғысында қосымша тазалауын  жүргізу 
қажет. 

ШЭС-да қосылатын суды термиялық әдіспен өңдегенде жиірек бір 
сатылы буландырғыш қондырғыларын қолданады. Бұл 
қондырғылар  әрқашан қазандардың  қорекі суын регенеративті қыздыру 
жүйесіне қосылады. ЖЭО-да бұл сұлбамен қатар буландырғыш 
қондырғысын желілік суын қыздыру жүйесіне қосатын сұлбаны да 
қолданады. Бірінші сұлба бойынша істейтін буландырғыш қондырғысына 
қыздыратын бу шығырдың регенеративті немесе реттеуші іріктеулерден 
әкелінеді; екінші сұлбада бу қондырғыға жылумен қамтаасыз ету 
іріктеулерден әкелінеді. 

Сұлбалардың екеуінде де қайнайтын типті буландырғыштар немесе 
лездік қайнайтын буландырғыштарды пайдалануға болады. Қазіргі кезде 
көбінесе будың түзілуі қыздыратын секциясында жүретін жұмсартылған суда 
істейтін буландырғыштар пайдаланылады. Мұндай типті буландырғыштарда 
екіншілік будың шықтануы бөлек шықтағышта немесе деаэраторға 
жіберілетін шықтың негізгі бөлігі қыздырылатын регенеративті 
қыздырғыштарында жүргізіледі. 

Біріншілік және екіншілік бу құбырлары параллельді қосылған бірнеше 
корпустан тұратын буландырғыш қондырғысы бір сатылы көпкорпусты деп 
аталады. Бір сатылы буландырғыштарда дистилляттың қажетті мөлшерін 
дайындау жылудың көп мөлшерін талап ететіндіктен (1 тонна дистиллятқа 
1,1 тонна қыздыратын бу қажет), бір сатылы буландырғыштарды қолдану 
тиімсіз болады[39]. 

Көп сатылы буландырғыштарда әрбір сатының екіншілік буы 
(соңғысынан басқалары) келесі сатының қыздыратын буы ретінде 
қолданылады. Соңғы сатының екіншілік буы стансаның регенеративті 
қыздырғышында немесе басқа жылуалмастырғыштарында шықтанады. 
Буландарғыш қондырғысының сатылар саны артқан сайын шығырлардан 
алынған 1 тонна біріншілік будан түзілетін пайдалы дистилляттың мөлшері 
жоғарылайды (кесте-3.2) 

  
 
 
 
 

Кесте 3.2 – Дистиллят мөлшеріне буландырғыш сатылар санының әсері 
  

Сатылар саны 1 2 3 4 5 

Дистиллят 
мөлшері, т/т 0,9 1,7 2,4 3,1 3,6 

  
Осы себептен көп сатылы қондырғының бір сатылыға қарағанда бірдей 

сомарлы температуралық құламасы мен қыздыратын будың бірдей 
шығынында өндірулігі жоғарырақ болады. Бірақ көп сатылы қондырғының 
әрбір сатысындағы қыздыратын және екіншілік будың арасындағы 
температуралық құламасы азырақ болуы қондырғының бағасы мен 
габриттерінің өсуіне әкеледі. 

Қыздыру беттерінде қақтың түзілуін болдырмау үшін және 
буландырғыштардың өндірулігін төмендету үшін буландырғыштарды 
кермектілігі  ≤ 30мкг-экв/кг сумен қоректендіру қажет, ал бастапқы сулардың 
тұз мөлшері > 2000 мг/кг құрағанда  -  кермектілігі ≤ 75 мкг-экв/кг суды 
қолданады. Буландырғыштардың қорекі суы осы нормаларға сәйкес келуі 
үшін бастапқы суды мөлдірлету, жұмсарту және термиялық деаэрация 
әдістерімен өңдеу қажет. Қорекі суының сапасы буландырғыштардың кезекті 
тазартулар арасындағы жұмыстық циклының ұзақтығына әсер етеді. 
Буландырғыштарды тұндыру әдістерімен жұмсартылған сумен 
қоректендіргенде буландырғыштың жұмыстық циклы 2000–2500 сағат 
құраса, катионалған сумен қоректендіргенде – 10 000 сағ құрайды. 

Na-катиондалған сумен қоректенетін буландырғыштарда натрий бикар-
бонаты (Na2CO3) термиялық ыдырауы нәтижесінде коррозиялық белсенді 
көмір қышқылы түзілуімен жүреді. Қорекі суының трактін көмір қышқылды 
жемірленуден қорғау үшін және буландырғыш дистиллятында темір 
оксидтері мөлшерін азайту үшін конденсацияланбайтын газдарды үздіксіз 
әкетуімен бірге дистиллятты бумен барботажды үрлеу қажет. Мұндай 
өңдеудің нәтижесінде көмір қышқылының қалдық мөлшері 1-2 мг/кг 
дистиллятты алуға болады. Көмір қышқылды коррозияны болдырмаудың 
тағы  бір әдісі – буландырғыштардың қорекі суын H-Na-катиондаумен бірге 
декарбонизациялауды жүргізу. 

Екіншілік будың қажетті тазалығын, сәйкесінше дайындалатын 
дистилляттың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін бу кеңістігінің қажетті 
биіктігін, сонымен қатар үздіксіз үрлеу арқылы концентраттың сілтілігі мен 
тұз мөлшерінің пайдалану нормаларын қамтамасыздандыру қажет. Екіншілік 
будың қысымы 7 кгс/см2 және тұз мөлшері  > 50 г/кг болғанда фосфаттың 
артық мөлшерін 5-7 мг/кг аймағында шектеп концентратты фосфаттау қажет. 

Буландырғыштардың қорекі суын дайындауды келесі сұлбалар 
бойынша жүргізуге болады: 

1) Алдын ала суды-әкті қолдану әдісімен тазарту мен коагуляциясы бар 
(магнезиалды кремнийсыздандырусыз) екі сатылы Na-катиондау сұлбасы 
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бойынша қалдық кермектілігі 5 мкг-экв/кг және сілтілігі  ≈ 0,8 мг-экв/кг суды 
алуға болады; 

2) Н-катионитінің аштық регенерациялауымен жүретін ізді H-Na-
катиондау сұлбасында алдыңғы сұлбадағыдай жұмсартылған суды алуға 
мүмкіндік береді; 

3) Cl-Na-иондау сұлбасы бойынша суды өңдеу бастапқы суды 
алмасатын хлорид-ионы бар аниониттен өткізіп, одан кейін Na-катиониті бар 
сүзгіден өткізеді. Иондаудың нәтижесінде бастапқы судағы тұздардың 
барлығы натрий хлоридіне айналып бұл суды буландырғышты 
қоректендіруге жарамды етеді. Осы сұлба бойынша суды өңдеу қалдық 
кермектілігі ≤ 15 мкг-экв/кг және сілтілігі < 0,5 мг-экв/кг фильтратты алуға 
мүмкіндік береді. 

Келтірілген сұлбалардың ішінде біріншісі ең оңайы және тиімдісі 
болып келеді. Буландырғыштың жемірленуін болдырмау үшін қорекі суын 
оттегінің мөлшері  ≤ 30 мкг/кг болатындай етіп алдын ала деаэрациялау 
қажет. 

Минералданған су булану үшін қыздыратын элементке жылу (көбінесе 
бу) сыртқы көзден не тұздалған сумен салқындатылатын шықтағыштан 
әкелінеді. 

Тұздалған су, фазалық ауысудың жылуын алып, қыздырылады. Оның 
бір бөлігі буландырғышты қоректендіруге жіберіледі, қалған мөлшері 
шығарылады. Тұздық қайнағанда буландырғышта түзілетін бу 
сепарацияланып немесе тамшылы әкетумен жуылып, тазарады. 

1-сатылы буландырғышта қыздыратын будың 1 тоннасынан 0,9 тонна 
дистиллятты алуға болады. 

Бір сатылы дистилляциялық тұзсыздандырғыш қондырғының жұмыс 
істеу қағидасы келесі: бастапқы тұзды су шықтағыш-қыздырғыш арқылы 
буландырғышқа жіберіледі (3.27 – сурет). Мұнда ол су қабатында орналасқан 
ирек түтіктерінде айналып жүретін ыстық су немесе қыздыратын бу 
жылуымен қыздырылып буланады. Екіншілік бу деп аталатын түзілген бу 
шықтағышқа келіп, бастапқы тұзды сумен салқындатылып дистиллятқа 
айналады. Бұл дистиллят тұтынушыларға тұщыландырылған су түрінде 
жіберіледі. Шықтану жылуы (539,55 ккал/кг) буландырғыштың қосылатын 
қорекі тұздалған суын алдын ала қыздыруына пайдаланылады. Қайнап 
жатқан тұзды су тамшыларының бумен бірге буландырғыштан шығуын 
болдырмау үшін арнайы ажыратқыш құрылғы ескерілген. Буландырғыштағы 
су деңгейі деңгей реттеуіш арқылы ұсталып тұрады. Әдетте 
буландырғыштатұзды судың 20-50% буланып кетеді. Қалған тұздық 
буландырғыштан мезгіл-мезгілімен шығарылып тұрады. 

Буландырғыш көлемін сулға және булыға бөледі, олардың арасындағы 
шекара булану айнасы деп аталады. Қазіргі кезде қолданылатын 
буландырғыштар буланатын судың  табиғи және жасанды циркуляциясымен, 
горизонталды және тік (вертикалды), сонымен қатар вакуумдық және 
атмосфералыққа бөлінеді. 
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бойынша қалдық кермектілігі 5 мкг-экв/кг және сілтілігі  ≈ 0,8 мг-экв/кг суды 
алуға болады; 

2) Н-катионитінің аштық регенерациялауымен жүретін ізді H-Na-
катиондау сұлбасында алдыңғы сұлбадағыдай жұмсартылған суды алуға 
мүмкіндік береді; 

3) Cl-Na-иондау сұлбасы бойынша суды өңдеу бастапқы суды 
алмасатын хлорид-ионы бар аниониттен өткізіп, одан кейін Na-катиониті бар 
сүзгіден өткізеді. Иондаудың нәтижесінде бастапқы судағы тұздардың 
барлығы натрий хлоридіне айналып бұл суды буландырғышты 
қоректендіруге жарамды етеді. Осы сұлба бойынша суды өңдеу қалдық 
кермектілігі ≤ 15 мкг-экв/кг және сілтілігі < 0,5 мг-экв/кг фильтратты алуға 
мүмкіндік береді. 

Келтірілген сұлбалардың ішінде біріншісі ең оңайы және тиімдісі 
болып келеді. Буландырғыштың жемірленуін болдырмау үшін қорекі суын 
оттегінің мөлшері  ≤ 30 мкг/кг болатындай етіп алдын ала деаэрациялау 
қажет. 

Минералданған су булану үшін қыздыратын элементке жылу (көбінесе 
бу) сыртқы көзден не тұздалған сумен салқындатылатын шықтағыштан 
әкелінеді. 

Тұздалған су, фазалық ауысудың жылуын алып, қыздырылады. Оның 
бір бөлігі буландырғышты қоректендіруге жіберіледі, қалған мөлшері 
шығарылады. Тұздық қайнағанда буландырғышта түзілетін бу 
сепарацияланып немесе тамшылы әкетумен жуылып, тазарады. 

1-сатылы буландырғышта қыздыратын будың 1 тоннасынан 0,9 тонна 
дистиллятты алуға болады. 

Бір сатылы дистилляциялық тұзсыздандырғыш қондырғының жұмыс 
істеу қағидасы келесі: бастапқы тұзды су шықтағыш-қыздырғыш арқылы 
буландырғышқа жіберіледі (3.27 – сурет). Мұнда ол су қабатында орналасқан 
ирек түтіктерінде айналып жүретін ыстық су немесе қыздыратын бу 
жылуымен қыздырылып буланады. Екіншілік бу деп аталатын түзілген бу 
шықтағышқа келіп, бастапқы тұзды сумен салқындатылып дистиллятқа 
айналады. Бұл дистиллят тұтынушыларға тұщыландырылған су түрінде 
жіберіледі. Шықтану жылуы (539,55 ккал/кг) буландырғыштың қосылатын 
қорекі тұздалған суын алдын ала қыздыруына пайдаланылады. Қайнап 
жатқан тұзды су тамшыларының бумен бірге буландырғыштан шығуын 
болдырмау үшін арнайы ажыратқыш құрылғы ескерілген. Буландырғыштағы 
су деңгейі деңгей реттеуіш арқылы ұсталып тұрады. Әдетте 
буландырғыштатұзды судың 20-50% буланып кетеді. Қалған тұздық 
буландырғыштан мезгіл-мезгілімен шығарылып тұрады. 

Буландырғыш көлемін сулға және булыға бөледі, олардың арасындағы 
шекара булану айнасы деп аталады. Қазіргі кезде қолданылатын 
буландырғыштар буланатын судың  табиғи және жасанды циркуляциясымен, 
горизонталды және тік (вертикалды), сонымен қатар вакуумдық және 
атмосфералыққа бөлінеді. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
3.27 сурет – Бір сатылы дистилляциялық тұзсыздандырғыш 

қондырғысының сұлбасы 
1 – тұздықты әкету; 2 – буландырғыш; 3 – жылутасығышты әкелу; 

4 – ажыратқыш; 5 – буды әкету; 6 – бастапқы суды әкелу; 7 – шықтағыш; 
8 – дистильденген суды әкету; 9 – деңгей реттеуіші. 

  
Тұзсыздандырғыш қондырғыларын құрастыруда қыздыру беті 120 – 

965 м2 құрайтын сериялық шығарылатын буландырғыштарды қолдануға 
болады (3.28 – сурет). 

Көп сатылы буландырғыштар қатар істейтін буландырғыштардан 
тұрады. Екіншісінен бастап қыздыратын бу рөлін алдыңғы сатыда алынған 
бу орындайды. Буландырғыштың екіншілік буы жылуалмастырғышта 
(буландырғыш шықтағышында) шықтанса мұндай қондырғы  бір сатылы деп 
аталады. Сатылар санын көбейту өнделген дистилляттың мөлшерінің өсуін 
қамтамасыз етеді. Мұнда қыздыратын будың 1тоннасына 1,5-4,2 т. дистиллят 
келеді. Сатылардың саны біріншілік және екіншілік будың арасындағы 
мүмкін температуралық (5-10°С) құламасымен шектеледі. 
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 3.28 сурет – Қайнау зонасы шығарылған тік сукұбырлы буландырғыш 
 1 – жылуалмастырғыш камерасы; 2 – су қыздырушы құбырлар; 

3 – ажыратқыш қондырғысы; 4, 5 – екіншілік бу; 6 – үрлеу; 7 – қорекі суы; 
8 – қыздырушы бу; 9 – шықты әкету. 

  
Термокомпрессорлық қондырғыларда түзілетін екіншілік бу 

компрессорда немесе булы эжекторда қысылады, онда буландырғыштағы 
қысым төмендеп, бу буландырғыштағы судың температурасынан жоғарырақ 
температураға дейін қызады. Қызған бу буландырғышқа қайтып келіп, 
құбырлы жылуалмастырғыш шықтағышқа жіберіледі. Бұл 
шықтағыштың  жылуы судың жаңа партиясын буландыруда қолданылады. 
Яғни, мұнда сырттан жылуды әкелу қажет болмайды. 

Су буланғанда нашар еритін заттардың (CaCO3, MgCO3, Mg(OH)2, 
CaSO4) концентрациясы ерігіштік көбейтіндісі мәнінен (akt · aAn > ПPktAn) 
артады да қақтың түзілуіне әкеледі. Негізгі қақ түзушілер: CaCO3, MgCO3. 

Аса қаныққан ерітіндіден түзілген кристалдық шөгінділердің тығыз 
қабатының өсуі келесі факторлардың нәтижесінде жүреді: 

1) бетінде кристалдар болғандықтан (біріншілік тат тузілу); 
2) буланатын судың көлемінде түзілген жұқа дисперсті бөлшектердің 

адгезиясы мен адсорбциясының нәтижесінде. 
Осы екі фактор бойынша таттың түзілуі бірге бір кезде жүреді, бірақ 

біріншінің мүмкіндігі жоғарырақ болады. Теңіз суы бар буландырғыштарда 
80-85°С-де СаСО3

 таты, 85-105°С-де - Mg(OH)2,  >105°С-де CaSO4 түзіледі. 
Буландырғыштарда таттың түзілуімен күресу әдістері физикалық 

(реагентсіз) жəне химиялыққа бөлінеді. 
Физикалық (реагентсіз) әдістерге жатады: 
а) Контактті тұрақтандыру әдісі. 
Мұнда кристаллизация тұрақтандырғыш затында (суды-әкті қоспа 

тасы, мрамор, құм) ерітіндінің азырақ қанығуында өтеді, көптеген 
кристаллизациялық орталықтардың арасында қақ түзушілердің ерігіштігінен 
артық мөлшерде тұну процесі жүреді. 
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 3.28 сурет – Қайнау зонасы шығарылған тік сукұбырлы буландырғыш 
 1 – жылуалмастырғыш камерасы; 2 – су қыздырушы құбырлар; 

3 – ажыратқыш қондырғысы; 4, 5 – екіншілік бу; 6 – үрлеу; 7 – қорекі суы; 
8 – қыздырушы бу; 9 – шықты әкету. 

  
Термокомпрессорлық қондырғыларда түзілетін екіншілік бу 

компрессорда немесе булы эжекторда қысылады, онда буландырғыштағы 
қысым төмендеп, бу буландырғыштағы судың температурасынан жоғарырақ 
температураға дейін қызады. Қызған бу буландырғышқа қайтып келіп, 
құбырлы жылуалмастырғыш шықтағышқа жіберіледі. Бұл 
шықтағыштың  жылуы судың жаңа партиясын буландыруда қолданылады. 
Яғни, мұнда сырттан жылуды әкелу қажет болмайды. 

Су буланғанда нашар еритін заттардың (CaCO3, MgCO3, Mg(OH)2, 
CaSO4) концентрациясы ерігіштік көбейтіндісі мәнінен (akt · aAn > ПPktAn) 
артады да қақтың түзілуіне әкеледі. Негізгі қақ түзушілер: CaCO3, MgCO3. 

Аса қаныққан ерітіндіден түзілген кристалдық шөгінділердің тығыз 
қабатының өсуі келесі факторлардың нәтижесінде жүреді: 

1) бетінде кристалдар болғандықтан (біріншілік тат тузілу); 
2) буланатын судың көлемінде түзілген жұқа дисперсті бөлшектердің 

адгезиясы мен адсорбциясының нәтижесінде. 
Осы екі фактор бойынша таттың түзілуі бірге бір кезде жүреді, бірақ 

біріншінің мүмкіндігі жоғарырақ болады. Теңіз суы бар буландырғыштарда 
80-85°С-де СаСО3

 таты, 85-105°С-де - Mg(OH)2,  >105°С-де CaSO4 түзіледі. 
Буландырғыштарда таттың түзілуімен күресу әдістері физикалық 

(реагентсіз) жəне химиялыққа бөлінеді. 
Физикалық (реагентсіз) әдістерге жатады: 
а) Контактті тұрақтандыру әдісі. 
Мұнда кристаллизация тұрақтандырғыш затында (суды-әкті қоспа 

тасы, мрамор, құм) ерітіндінің азырақ қанығуында өтеді, көптеген 
кристаллизациялық орталықтардың арасында қақ түзушілердің ерігіштігінен 
артық мөлшерде тұну процесі жүреді. 

  

 

б) Кристаллизациялық затравканы қолдану. 
Суға концентрациясы 8-10 г/кг жұқа дисперсті ұнтақтарды (бор, 

ұнтақталған суды-әкті қоспа, магнезия) қосады. Кемшілігі: затравка мен қақ 
жылуөткізуші беттерге жабысады. 

в) суды магниттік өндеу – ерітіндінің аса қанығуына әкелетін магниттік 
өрісі түзілетін аппарат арқылы суды тазарту. 

Буланатын суды ультрадыбыспен өндеу құрылымдық түзілулердің 
артуының нәтижесінде кристалданудың жаңа орталықтарының түзілуіне 
әкеледі. 

Химиялық әдістерде тұрақтандыру процесін қышқылды қолданумен 
жүргізеді: 

2HCO3
- ↔ CO3

2- + CO2 + H2O.                                              (3.91) 
Ca2+, HCO3

-, CO3
2-, CO2 қоспалары бар табиғи су көмір қышқыл тепе-

теңдігінің күйіне байланысты агрессивті, тұрақты жəне тұрақсыз болады. 
Жүйенің тұрақтылығының негізгі критериі болып тұрақтылық индексі 

саналады: 
,                                                                    (3.92) 

J = 0 – су тұрақты болады; 
J < 0 – су агрессивті болады; 
J > 0 – су тұрақты емес және қақты түзуге қабілеттілігі бар болады. 

.     (3.93) 
KII – II сатыдағы Н2СО3-тің  диссоциациялану тұрақтысы; 
fI, fII – 1 және 2 валентті иондардың активтілік коэффициенттері. 
Суды қышқылдатумен тұрақтандыратын өндеуде J≈0 болу керек. 
Қышқылдың дозасы судың сілтілігіне, дистилляциялану процесінің 

температурасы мен булану дәрежесіне байланысты және әдетте бастапқы 
судың сілтілігінің 70 – 90% құрайды. 

Қышқылдың дозасын арттыру конструкциялық материалдарды сутекті 
деполяризациямен жүретін жемірленуге әкеледі[39]. 

     
3.7 Суды жұмсартудың аз ағынды және ағынсыз технологиялары 
  
ЖЭС да суды шығыр шықтағыштарын салқындату 

үшін; буөндіргіштерінде; қатты отындардың қождарын гидравликалық 
әдіспен алып кетуде; жылулық жүйелерде; ғимараттарды гидротазалауда 
қолданады. Бұл технологиялық процестердің нәтижесінде  құрамы бойынша 
әртүрлі ағын сулары пайда болады. 

Ағындар мөлшері ЖЭС өндірулігіне, оның тағайындалуына (тек электр 
энергиясын шығаратын, электр және жылу энергиясын немесе буды 
өндіріске беретін ғана), отынның түрі мен табиғи судың бастапқы 
құрамына  және т.б. 

Суды химиялық өңдеу кезінде иониттті сүзгілерді регенерациялау 
қажет, ал регенерациядан шыққан суларды бейтараптау қажет. Нәтижесінде 
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мұндай суларда тұздардың концентрациясы бастапқы сумен салыстырғанда 
әлдеқашан  жоғары болады. 

Су бассейндерін СДҚ қондырғыларының ағын суларымен ластануынан 
қорғау үшін технологиялық сұлбаға тазарту қондырғыларын орнату қажет 
немесе су сапасын санитарлы нормаларға сәйкес ету қажет. СДҚ сұлбасын 
таңдауда және технологиясын өңдеуде жетілген қондырғылар мен 
рационалды сұлбалық шешімдерді пайдалану арқылы ағын суларының 
түзілуін болдырмайтын немесе мөлшерін азайтатын мүмкіндіктерді ескеру 
қажет. Санитарлы нормаларды сақтау критериі болып суатқа тасталатын 
судың тұз мөлшері суаттан алынатын судың тұз мөлшерінен аспау шарты 
болып келеді. Ең тиімді болып тұздалған ағын суларының түзілмеуімен 
сипатталатын  және бастапқы сумен салыстырғанда өңделген судың тұз 
мөлшерінің жоғарлауын болдырмайтын технологиялар келеді. Мұндай 
технологиялар ағынсыз деп аталады. 
     

Аз ағынды технологиялар 
  
Ионитті сүзгілердің тұзды ағындарды алу әдістердің біріне буландыру 

жатады. Нәтижесінде құрғақ тұз  немесе өте концентрленген ерітінділер 
түрінде тұз қалдықтары түзіледі. 

3.29 – суретте суды аз ағынды жұмсарту қондырғысының 
сұлбасы  көрсетілген. 

Мөлдірлеткіште (1) суды-әкті қолдану әдісімен тазарту мен 
коагуляциялаудан (не тек коагуляциялаудан ғана) өткен су мөлдірленген су 
күбісінде (2) жиналады. 

(3) сорғы арқылы бұл су механикалық сүзгіден (4), катионитті сүзгіден 
(5) сүзіледі. Алынған жұмсартылған су (УВ) тұтынушыға жіберіледі. Істеп 
шыққан регенерациялаушы ерітінді мен катионитті сүзгілерді жуған сулар (6) 
күбіде жиналады. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БС – бастапқы су; ЖЕ – жұмыстық ерітінді; УВ – жұмсартылған су; 

К, И – коагуляциялау, суды-әкті қолдану әдісімен тазарту. 
  

3.29 сурет – Суды аз ағынды жұмсарту қондырғысының сұлбасы 
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мұндай суларда тұздардың концентрациясы бастапқы сумен салыстырғанда 
әлдеқашан  жоғары болады. 

Су бассейндерін СДҚ қондырғыларының ағын суларымен ластануынан 
қорғау үшін технологиялық сұлбаға тазарту қондырғыларын орнату қажет 
немесе су сапасын санитарлы нормаларға сәйкес ету қажет. СДҚ сұлбасын 
таңдауда және технологиясын өңдеуде жетілген қондырғылар мен 
рационалды сұлбалық шешімдерді пайдалану арқылы ағын суларының 
түзілуін болдырмайтын немесе мөлшерін азайтатын мүмкіндіктерді ескеру 
қажет. Санитарлы нормаларды сақтау критериі болып суатқа тасталатын 
судың тұз мөлшері суаттан алынатын судың тұз мөлшерінен аспау шарты 
болып келеді. Ең тиімді болып тұздалған ағын суларының түзілмеуімен 
сипатталатын  және бастапқы сумен салыстырғанда өңделген судың тұз 
мөлшерінің жоғарлауын болдырмайтын технологиялар келеді. Мұндай 
технологиялар ағынсыз деп аталады. 
     

Аз ағынды технологиялар 
  
Ионитті сүзгілердің тұзды ағындарды алу әдістердің біріне буландыру 

жатады. Нәтижесінде құрғақ тұз  немесе өте концентрленген ерітінділер 
түрінде тұз қалдықтары түзіледі. 

3.29 – суретте суды аз ағынды жұмсарту қондырғысының 
сұлбасы  көрсетілген. 

Мөлдірлеткіште (1) суды-әкті қолдану әдісімен тазарту мен 
коагуляциялаудан (не тек коагуляциялаудан ғана) өткен су мөлдірленген су 
күбісінде (2) жиналады. 

(3) сорғы арқылы бұл су механикалық сүзгіден (4), катионитті сүзгіден 
(5) сүзіледі. Алынған жұмсартылған су (УВ) тұтынушыға жіберіледі. Істеп 
шыққан регенерациялаушы ерітінді мен катионитті сүзгілерді жуған сулар (6) 
күбіде жиналады. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БС – бастапқы су; ЖЕ – жұмыстық ерітінді; УВ – жұмсартылған су; 

К, И – коагуляциялау, суды-әкті қолдану әдісімен тазарту. 
  

3.29 сурет – Суды аз ағынды жұмсарту қондырғысының сұлбасы 

 

 Егер катионитті сүзгілердің ағын суларында бос көмір қышқылдары 
болса, оларды суды-әкті қоспамен немесе басқа сілтілік реагентпен 
бейтараптайды. Бұл ағын сулар (7) сорғы арқылы (8) мөлдірлеткішке 
жіберіліп, сода-суды-әкті қолдану әдісімен тазартумен жұмсартылып (9) 
күбісінде жиналады. (10) сорғымен буландырғыш қондырғысына (11) 
жіберіліп 100-200 г/л концентрациясына дейін буландырылады да тұз 
қоспасының ерітіндісі құрғақ күйіне дейін буландыратын (12) қондырғыға 
жіберіледі. Құрғақ тұздары су өткізбейтін жерге көміледі. 

Технологияның кемшіліктері: тазартудың күрделілігі, реагенттер мен 
қондырғыларға шығындану. 

  
Ағынсыз технологиялар 
  
Суды жұмсартудың ағынсыз технологияларын құрастыруда түзілетін 

ағындарды қосымша қондырғыларды орнату арқылы тазарту емес, оларды 
суды тазарту процесі жүрген кезде  жою болып табылды. 

Мұнда бастапқы су мөлдірлеткіште сода-суды-әкті қолдану әдісімен 
тазартудан өтіп, катионитті сүзгілерде терең жұмсартылады. Катионитті 
сүзгілерде істеп шыққан регенерациялаушы ерітінді күбілерге жиналып ары 
қарай жұмсарту процесінде бастапқы су мөлдірлеткішіне дозаланады. 
Осылайша, мөлдірлеткіште бастапқы су ағын суларымен бірге суды-әкті 
қолдану әдісімен тазарту әдісімен өңделіп, нәтижесінде кальций және магний 
иондарының барлығы нашар еритін шлам түрінде тұнады. Құрғақ шлам 
құрылыс материалы ретінде немесе суды-әкті алуда қолданылады. 

Өңделетін судың құрамы мен шарттарына байланысты терең 
жұмсартуда Na- немесе Н-катиондау қолданылады. Na-, Н- немесе Н-Na-
катионитті сүзгілердің жұмыстық режимдерін зерттеу, сүзгілердің соңғы екі 
түрінде әлсіз қышқылды немесе полифункционалды катиониттермен тиелген 
кері ағынды немесе екі ағынды сүзгілерді қолдану қажет екендігін көрсетті. 

3.30 – суретте суды ағынсыз жұмсарту қондырғысының сұлбалары 
көрсетілген. 
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3.30 сурет – Суды ағынсыз жұмсарту қондырғысының сұлбасы 

  
Бастапқы су (1) мөлдірлеткішке жіберіледі. Мұнда коагулянт, сода, 

суды-әкті қоспа дозаланады және Na-катионитті сүзгісінің (5) істеп шыққан 
регенерациялаушы ерітіндісі жіберіледі. 

Мөлдірлеткіште мөлдірленген және жарым-жартылай жұмсартылған су 
(2) күбіге жиналып, одан сорғы (3) арқылы механикалық (4)  және Na-
катионитті сүзгісінен (5)  жоғарыдан төмен қарай ізді сүзіледі. 
Жұмсартылған су тұтынушыға жіберіледі; істеп шыққан регенерациялаушы 
ерітінді күбіге (6) жиналып, (7) сорғы арқылы мөлдірлеткішке жіберіледі. 

а және б сұлбаларының айырмашылығы келесі: біріншісінде екі 
ағынды сұлба бойынша регенерациялау процесі жүргізіледі, ал екіншісі 
бойынша – өңдеу процесі. 

а сұлбасында су жұмсартылуы сүзгіден суды жоғарыдан төмен қарай 
жіберіп жүргізіледі. Регенерацияны натрий тұзы ерітіндісінің екі ағынымен 
жүргізеді – жоғарыдан төмен қарай және төменнен жоғары қарай. Жұмыс 
істеп шыққан регенерациялаушы ерітінді ионитті тиелудің жоғарғы жағында 
орналасқан дренажды жүйе арқылы шығарылады. Бұл сұлбаны бастапқы 
судың тұз мөлшері жоғары болғанда жоғары сапалы жұмсартылған суды 
алуда қолданады. 

б сұлбасында өңделетін су сүзгіге екі ағынмен  - жоғарыдан төмен 
қарай және төменнен жоғары қарай жіберіледі, ал жұмсартылған су орташа 
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3.30 сурет – Суды ағынсыз жұмсарту қондырғысының сұлбасы 

  
Бастапқы су (1) мөлдірлеткішке жіберіледі. Мұнда коагулянт, сода, 

суды-әкті қоспа дозаланады және Na-катионитті сүзгісінің (5) істеп шыққан 
регенерациялаушы ерітіндісі жіберіледі. 

Мөлдірлеткіште мөлдірленген және жарым-жартылай жұмсартылған су 
(2) күбіге жиналып, одан сорғы (3) арқылы механикалық (4)  және Na-
катионитті сүзгісінен (5)  жоғарыдан төмен қарай ізді сүзіледі. 
Жұмсартылған су тұтынушыға жіберіледі; істеп шыққан регенерациялаушы 
ерітінді күбіге (6) жиналып, (7) сорғы арқылы мөлдірлеткішке жіберіледі. 

а және б сұлбаларының айырмашылығы келесі: біріншісінде екі 
ағынды сұлба бойынша регенерациялау процесі жүргізіледі, ал екіншісі 
бойынша – өңдеу процесі. 

а сұлбасында су жұмсартылуы сүзгіден суды жоғарыдан төмен қарай 
жіберіп жүргізіледі. Регенерацияны натрий тұзы ерітіндісінің екі ағынымен 
жүргізеді – жоғарыдан төмен қарай және төменнен жоғары қарай. Жұмыс 
істеп шыққан регенерациялаушы ерітінді ионитті тиелудің жоғарғы жағында 
орналасқан дренажды жүйе арқылы шығарылады. Бұл сұлбаны бастапқы 
судың тұз мөлшері жоғары болғанда жоғары сапалы жұмсартылған суды 
алуда қолданады. 

б сұлбасында өңделетін су сүзгіге екі ағынмен  - жоғарыдан төмен 
қарай және төменнен жоғары қарай жіберіледі, ал жұмсартылған су орташа 

 

  

 

 

  

 

бөлімінен шығарылады. Катионитті сүзгісін регенерациялау ерітіндіні сүзгіге 
жоғарыдан төмен қарай жіберу арқылы жүреді. Бұл сұлба жұмсартылған су 
сапасына қатаң талап қойылмайтын жағдайда қолданылады.   

 
 

Бақылау сұрақтары 
 

1. Суды жұмсартудың аз ағынды технологиялары 
2. Суды жұмсартудың  ағынсыз технологиялары 
3. Суды термиялық әдіспен тұзсыздандыру 
4. Табиғи сулар қоспаларының жіктелуі 
5. Су қоспаларының дисперстілік дәрежесі бойынша жіктелуі 
6. Су сапасының көрсеткіштері 
7. Жүзгін дисперсті заттар концентрациясы. 
8. Шын ерітілген қоспалар концентрациясы. 
9. Коррозиялық белсенді газдар концентрациясы. 
10. Сутек иондарының концентрациясы (рН). 
11. Суды ион алмасу әдісімен өңдеу 
12. Иониттердің технологиялық сипаттамалары 
13. Ион алмасудың технологиясы 
14. Суды мембраналық әдістермен өңдеу 
15. Суды электродиализ әдісімен өңдеу 
16. Суды еріген газдардан тазарту 
17. Газдарды деаэраторларда аластау технологиясы 
18. Оттегі мен көміртегі диоксиді газдарын байланыстырудың химиялық 

әдістері 
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ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР 
№1 зертханалық жұмыс.  

Судың мөлдірлігі. Қалқыған заттар мөлшері 
  
Жұмыстың мақсаты: судың мөлдірлігі мен қалқыған заттар мөлшерін 

анықтауды үйрену. 
  
1.1 Теориялық кіріспе 
Мөлдірлік – қалқыған заттар мен коллоидты қоспаларды оңай және 

лезде бақылауға мүмкіндік беретін су сапасының технологиялық көрсеткіші. 
Мөлдірліктің өлшемі болып ішіндегі бақыланатын затты байқауға болатын су 
бағанының биіктігі табылады. Заттың көрінуіне байланысты мөлдірліктің 
бірнеше түрін ажыратады. Ақ тақташаны (әдетте фарфор) немесе диаметрі 20 
см дискті бақылау «диск бойынша мөлдірлік» деп аталады. Бұл шама тек жер 
үсті суаттарының (өзен, көл, су қоймалар) сулары үшін өлшенеді. 

«Крест бойынша» мөлдірлікті қалыңдығы 1 мм айқасқан қара екі түзу 
түсірілген ақ тақташа көмегімен анықтайды. Жылуэнергетикада көбінесе 
әріптерінің биіктігі 3,5 мм стандартты типографтық  шрифт оқылатын су 
бағанының биіктігіне тең «шрифт бойынша (Снеллен бойынша)» мөлдірлік 
қолданылады. 

Судың мөлдірлік бойынша жіктелуі  1.1 кестеде келтірілген. 
1.1 к е с т е  -  Судың мөлдірлігін бағалау 

Мөлдірлікті 
бағалау 

«Шрифт 
бойынша» мөлдірлік, см 

Қалқыған 
заттардың мөлшері, 

мг/дм3 
Мөлдір   > 30 < 3 – 4 
Әлсіз лай 25 – 30 < 5 – 6 
Орташа лай 20 – 25  6 – 10 
Лай 10 – 20 10 – 30 
Өте лай < 10  > 30 
  
«Крест бойынша» мөлдірлік пен «шрифт бойынша» мөлдірліктің және 

қалқыған заттар құрамының арасында өзара байланыс бар, ол 1.2 кестеде 
келтірілген. Бірақ мөлдірліктің мәні арқылы қалқыған заттардың құрамын 
бағалау айтарлықтай болжамды болады, өйткені ол суда еріген заттардың 
түсіне де байланысты. 
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ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР 
№1 зертханалық жұмыс.  

Судың мөлдірлігі. Қалқыған заттар мөлшері 
  
Жұмыстың мақсаты: судың мөлдірлігі мен қалқыған заттар мөлшерін 

анықтауды үйрену. 
  
1.1 Теориялық кіріспе 
Мөлдірлік – қалқыған заттар мен коллоидты қоспаларды оңай және 

лезде бақылауға мүмкіндік беретін су сапасының технологиялық көрсеткіші. 
Мөлдірліктің өлшемі болып ішіндегі бақыланатын затты байқауға болатын су 
бағанының биіктігі табылады. Заттың көрінуіне байланысты мөлдірліктің 
бірнеше түрін ажыратады. Ақ тақташаны (әдетте фарфор) немесе диаметрі 20 
см дискті бақылау «диск бойынша мөлдірлік» деп аталады. Бұл шама тек жер 
үсті суаттарының (өзен, көл, су қоймалар) сулары үшін өлшенеді. 

«Крест бойынша» мөлдірлікті қалыңдығы 1 мм айқасқан қара екі түзу 
түсірілген ақ тақташа көмегімен анықтайды. Жылуэнергетикада көбінесе 
әріптерінің биіктігі 3,5 мм стандартты типографтық  шрифт оқылатын су 
бағанының биіктігіне тең «шрифт бойынша (Снеллен бойынша)» мөлдірлік 
қолданылады. 

Судың мөлдірлік бойынша жіктелуі  1.1 кестеде келтірілген. 
1.1 к е с т е  -  Судың мөлдірлігін бағалау 

Мөлдірлікті 
бағалау 

«Шрифт 
бойынша» мөлдірлік, см 

Қалқыған 
заттардың мөлшері, 

мг/дм3 
Мөлдір   > 30 < 3 – 4 
Әлсіз лай 25 – 30 < 5 – 6 
Орташа лай 20 – 25  6 – 10 
Лай 10 – 20 10 – 30 
Өте лай < 10  > 30 
  
«Крест бойынша» мөлдірлік пен «шрифт бойынша» мөлдірліктің және 

қалқыған заттар құрамының арасында өзара байланыс бар, ол 1.2 кестеде 
келтірілген. Бірақ мөлдірліктің мәні арқылы қалқыған заттардың құрамын 
бағалау айтарлықтай болжамды болады, өйткені ол суда еріген заттардың 
түсіне де байланысты. 
  

1.2 кесте - Мөлдірлік бойынша қалқыған заттардың құрамын бағалау 
Мөлдірлік, см Қалқыған 

заттар, 
мг/дм3 

Мөлдірлік, см Қалқыған 
заттар, 
мг/дм3 

«крест 
бойынша» 

«шрифт 
бойынша» 

«крест 
бойынша» 

«шрифт 
бойынша» 

0,5 5 160-300 16 160 9-14 
2 20 40-120 17 170 8-12 
3 30 30-90 18 180 7-10 
5 50 16-75 19 190 6-9 
6 60 14-52 21 210 5-8 
8 80 11-40 23 230 4-6 

9,5 95 10-33 25 250 3-6 
11 110 10-27 26 260 3-6 

12,5 125 10-20 28 280 3-6 
14 140 10-17 30 300 3-6 

  
Қалқыған заттар – сүзгі арқылы талданатын сынаманы өткізгенде 

сүзгіде қалып қоятын суда ерімейтін бөлшектер. Олар не тура, яғни 
сынаманы сүзуден кейін сүзгіде қалған қалдықтарды 105 – 110ºС-та қалыпты 
салмаққа дейін кептіріп және өлшеп, не жанама, яғни қоспалардың жалпы 
мөлшері мен еріген заттардың мөлшері арасындағы айырма арқылы 
анықталады. Қалқыған заттарды анықтау үшін сүзгілеуді, центрифугирлеуді 
немесе жанама есептеуді қолдануға болады. Анықтау әдісін таңдау қойылған 
мақсатқа, зертхананың жабдықтарының құрамына, қалқыған заттардың 
мөлшері мен сипатына байланысты. Азғантай мөлшерді (50мг/дм3-ден аз) дәл 
анықтау үшін мембраналық сүзгі арқылы сүзуді қолданады. Қалқыған 
заттардың мөлшері көп болатын суды талдау үшін қағаз сүзгіні пайдаланған 
жөн. 

1.2  Мөлдірліктің анықтауын орындау 
Талдауды орындау үшін кемінде 500 см3 талданатын су алынады. 

Сынаманы сақтамайды, анықтау сынама алынғаннан кейін бірден 
жүргізіледі. 

Өлшеу үшін ішкі диаметрі 2,5-3,0 см және биіктігі шамамен 50 см, 
сантиметрлермен калибрленген, түбі тегіс шыны цилиндрді қолданады. 
Цилиндрдің төменгі жағында суды ағызу үшін және су бағанының биіктігін 
төмендету үшін шүмегі бар құбырша болуы қажет. Типографтық шрифттің 
үлгісіндегі әріптердің биіктігі 3,5 мм болуы қажет. Өлшегіш цилиндрді 
штативтің табанына түбі шрифттен 4 см ара қашықтықта орналасатындай 
етіп бекітеді. Алынған сынаманы жақсылап шайқайды және цилиндрдің 
жоғарғы белгісіне дейін құяды. Одан кейін су бағанын үстінен бақылай 
отырып, шүмекті ашады және шрифтті оқу мүмкін болғанға дейін ақырындап 
суды ағызады. Егер цилиндр жоғарғы белгіге дейін толып тұрғанда шрифтті 
оқу мүмкін болса, онда талданатын судың мөлдірлігі 50 см-ден көп. Шрифтті 
бақылауды шашыраңқы күндізгі жарықта жақсы жарықтанған бөлмеде 
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терезеден 1 м қашықтықта жүргізеді. Талдаудың нәтижесін сантиметр 
түрінде дәлдігі 1 см-ге дейін болатын су бағанының биіктігімен өрнектейді. 

 
1.3  Қалқыған заттар мөлшерінің анықтауын орындау 
Анықтау үшін сынамалар шыны немесе полиэтилен шөлмектерге 

алынады. Ең дұрысы анықтауды бір тәуліктен кешіктірмей бірден жүргізу 
керек. Сынамаларды сақтауға болмайды. 

Егер судағы қалқыған заттардың мөлшері 100 мг/дм3-ден кем болса, 
сынаманы көлемі 1000 см3-ден кем емес етіп алу керек. Қалқыған заттардың 
мөлшері көп болған жағдайда судың аз көлемімен (500 см3) шектелуге 
болады, бірақ көлемі 1000 см3 сынаманы пайдаланғанда нәтижелер дәлірек 
болады. 

Цилиндрге 1000 см3 мұқият араластырылған сынама өлшеніп алынады 
(немесе көлемі азырақ, бірақ құрамындағы қалқыған заттар 250 мг-нан кем 
емес болатын) және кептірілген, алдын ала өлшенген қағаз сүзгі арқылы 
сүзіледі. 

Сүзу алдында сүзгіні тұзсызданған судың бірнеше тамшыларымен 
сулап алып, одан соң абайлап воронкаға салу керек. Фильтраттың бірінші 
үлестерінің құрамында (100-200 см3) сүзгінің талшықтары болуы мүмкін, 
сондықтан оларды талданатын сынамаға қайта құю керек. Сүзу аяқталғаннан 
кейін құрамында темір немесе марганец қосылыстары бар (мысалы, кейбір 
артезиан сулары) қыздырылған қалдықтың түсі ашық қоңыр түстен қара 
түске дейін болуы мүмкін. Бұл жағдайда қыздыруды аяқтау үшін ыдысты 
муфель пешінде 15-20 мин. ұстау жеткілікті. Қыздырылған қалдығы бар 
ыдысты эксикаторға салады да салқындағаннан кейін өлшейді. 

 
1.4 Нәтижелерді өңдеу 
Судың қыздырылған қалдығы ҚҚ  келесі формуламен есептеледі: 

ҚҚ=       [мг/дм3] 
мұнда m2 – қыздырылған қалдығы бар ыдыстың салмағы, г; 
  m2  – бос ыдыстың салмағы, г; 
  Vсын – талдауға алынған су сынамасының көлемі, см3[40]. 
  
 №2 зертханалық жұмыс. Судың  қышқылдығын анықтау 
  
Жұмыстың мақсаты: судың қышқылдығын анықтауды үйрену. 
  
2.1 Теориялық кіріспе 
Қышқылдық деп судағы сутек иондарының (Н+)  көтеріңкі мөлшерін 

(рН<7,0) айтады. Металдарға қатысты қышқылдық өндірістік судың 
агрессивтілігінің елеулі көрсеткіші болып табылады. Сутек иондарының 
көтеріңкі концентрациясы Н-катиондау кезінде пайда болады. Бұл процесс 
өндірістік суларды әртүрлі катиондардың қоспаларынан тазарту үшін 
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терезеден 1 м қашықтықта жүргізеді. Талдаудың нәтижесін сантиметр 
түрінде дәлдігі 1 см-ге дейін болатын су бағанының биіктігімен өрнектейді. 

 
1.3  Қалқыған заттар мөлшерінің анықтауын орындау 
Анықтау үшін сынамалар шыны немесе полиэтилен шөлмектерге 

алынады. Ең дұрысы анықтауды бір тәуліктен кешіктірмей бірден жүргізу 
керек. Сынамаларды сақтауға болмайды. 

Егер судағы қалқыған заттардың мөлшері 100 мг/дм3-ден кем болса, 
сынаманы көлемі 1000 см3-ден кем емес етіп алу керек. Қалқыған заттардың 
мөлшері көп болған жағдайда судың аз көлемімен (500 см3) шектелуге 
болады, бірақ көлемі 1000 см3 сынаманы пайдаланғанда нәтижелер дәлірек 
болады. 

Цилиндрге 1000 см3 мұқият араластырылған сынама өлшеніп алынады 
(немесе көлемі азырақ, бірақ құрамындағы қалқыған заттар 250 мг-нан кем 
емес болатын) және кептірілген, алдын ала өлшенген қағаз сүзгі арқылы 
сүзіледі. 

Сүзу алдында сүзгіні тұзсызданған судың бірнеше тамшыларымен 
сулап алып, одан соң абайлап воронкаға салу керек. Фильтраттың бірінші 
үлестерінің құрамында (100-200 см3) сүзгінің талшықтары болуы мүмкін, 
сондықтан оларды талданатын сынамаға қайта құю керек. Сүзу аяқталғаннан 
кейін құрамында темір немесе марганец қосылыстары бар (мысалы, кейбір 
артезиан сулары) қыздырылған қалдықтың түсі ашық қоңыр түстен қара 
түске дейін болуы мүмкін. Бұл жағдайда қыздыруды аяқтау үшін ыдысты 
муфель пешінде 15-20 мин. ұстау жеткілікті. Қыздырылған қалдығы бар 
ыдысты эксикаторға салады да салқындағаннан кейін өлшейді. 

 
1.4 Нәтижелерді өңдеу 
Судың қыздырылған қалдығы ҚҚ  келесі формуламен есептеледі: 

ҚҚ=       [мг/дм3] 
мұнда m2 – қыздырылған қалдығы бар ыдыстың салмағы, г; 
  m2  – бос ыдыстың салмағы, г; 
  Vсын – талдауға алынған су сынамасының көлемі, см3[40]. 
  
 №2 зертханалық жұмыс. Судың  қышқылдығын анықтау 
  
Жұмыстың мақсаты: судың қышқылдығын анықтауды үйрену. 
  
2.1 Теориялық кіріспе 
Қышқылдық деп судағы сутек иондарының (Н+)  көтеріңкі мөлшерін 

(рН<7,0) айтады. Металдарға қатысты қышқылдық өндірістік судың 
агрессивтілігінің елеулі көрсеткіші болып табылады. Сутек иондарының 
көтеріңкі концентрациясы Н-катиондау кезінде пайда болады. Бұл процесс 
өндірістік суларды әртүрлі катиондардың қоспаларынан тазарту үшін 

пайдаланылады. Процесс нәтижесінде барлық катиондар сутек (Н+) 
катионына (немесе, дәлірек, ) алмасады. Егер судағы катион-қоспалары 
жеткілікті көп болса, катиондық тазалау (Н-катиондау) процесінің 
нәтижесінде  Н+ - иондарының концентрациясы айтарлықтай жоғары болуы 
мүмкін, бұл  судың жоғары қышқылдығына әкеледі. 

Өндірістік сулардың қышқылдығы құрамында келесі заттардың 
болуына байланысты: 

-         күшті қышқылдар, көбінесе тұз (HCl) және күкірт (H2SO4) 
қышқылдары; 

-         әлсіз көп негізді қышқылдар, көбінесе көмір (H2CO3), фосфор 
(H3PO4) және кремний (H2SiO3) қышқылдары. 

Бұл жағдайда зерттелетін ерітіндідегі қышқылдар титрленетін заттар 
болып, ал күшті негіз ерітіндісі, мысалы NaOH, титрант болып табылады. 
Қышқылдардың барлығы қосылған негізбен реакцияға түскенін анықтау 
үшін қышқылды-негізді индикаторлар пайдаланылады (мысалы 
фенолфталеин, метилоранж). 

Ерітіндіде күшті және әлсіз көп негізді қышқылдар болатындықтан, 
титрлеу екі кезеңде жүреді деп болжауға болады: 

I) Метилоранжбен титрлеу 
Титранттың алғашқы үлестерін қосқанда, алдымен күшті қышқылдар 

реакцияға түседі: 
HCl+NaOH→NaCl+H2O; 
H2SO4+2NaOH→ Na2SO4+2H2O; 
Барлық күшті қышқылдар реакцияға түскен, ал негіздің артық мөлшері 

әлі қосылмаған момент эквиваленттіктің бірінші нүктесіне сай келеді. 
Эквиваленттіктің бірінші нүктесінде күшті қышқылдар (Н+-иондарының көзі) 
және негіздер (ОН--иондарының көзі) болмайды, сондықтан ерітіндінің рН-ы 
негізінде судың автопротолизі және қалған әлсіз қышқылдармен анықталады. 
Күшті қышқылдарды титрлеудің секірмесі  рН=5– 9 аралығында 
жатады. HCl және H2SO4 күшті қышқылдарымен қоса фосфор қышқылының 
бірінші саты бойынша титрленуі де жүреді 

H3PO4+NaOH↔NaH2PO4+H2O  (pH=3,96). 
Күшті қышқылдарды титрлеудің соңғы нүктесін анықтау үшін 

индикаторларды қолдануға болады. Дәстүрлі түрде түстің өзгеру интервалы 
∆рН=3,1÷4,4 болатын метилоранж индикаторы пайдаланылады. Метилоранж 
индикаторы эквиваленттік нүктеге жетпей түсін өзгертетінін еске ұстау 
қажет, демек күшті қышқылдардың кейбір мөлшері толық титрленбеген 
түрде қалады. Барлық күшті қышқылдар мен фосфор қышқылын бірінші саты 
бойынша титрлеу үшін бұл индикатор әбден жарамды. 

2) Фенолфталеинмен титрлеу 
Фенолфталеин индикаторымен титрлеу арқылы әлсіз қышқылдардың 

мөлшері анықталады: көмір (H2CO3), кремний (H2SiO3)  және екінші саты 
бойынша фосфор (NaH2PO4) қышқылдары. 
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Көмір (1-саты бойынша), кремний (толық) және фосфор (2-саты 
бойынша) қышқылдарын титрлеу үшін фенолфталеин индикаторы 
қолданылады, оның түсінің өзгеру интервалы ∆pH=8-10 құрайды. 

Фенолфталеин индикаторымен титрлеу нәтижелері карбонаттар 
мөлшерінің жартысына (HСO3

- күйіне дейін), фосфаттардың бір бөлігіне 
(HPO4

2- күйіне дейін) және силикаттардың толық мөлшеріне сай келеді. 
Көмір (Na2CO3 күйіне дейін) және фосфор (Na3PO4 күйіне 

дейін) қышқылдарын толық титрлеу іс жүзінде мүмкін емес, себебі бұл 
қышқылдардың диссоциациясының соңғы сатысындағы қышқылдық 
константалары өте төмен. Бұл қышқылдардың толық мөлшерін анықтау үшін 
кері титрлеу әдісін қолданады. 

Жалпы қышқылдықты кері титрлеу əдісімен анықтау 
Көмір және фосфор қышқылдарының мөлшерін анықтау үшін бастапқы 

талданатын ерітіндіге белгілі мөлшерде алынған сілтінің артық мөлшерін 
қосады. Сілті ерітіндідегі барлық қышқылдармен әрекеттеседі. 

Реакцияға түспеген сілтінің артық мөлшерін тұз қышқылымен 
титрлейді:    NaOH + HCl → NaCl + H2O. 

 
2.2  Анықтауды орындау 
Сыйымдылығы 250 см3 конустық колбаға талданатын судың 100 

см3 сынамасы алынады. Сынамаға 5 тамшы метилоранж индикаторын 
қосып,  қызыл түске боялған ерітіндіні 0,1н натрий гидроксиді ерітіндісімен 
титрлейді, судың қышқылдығы 0,5 мг-экв/дм3 болса, титрлеуді ерітінді 
қызғылт-сары түске өзгергенге дейін 0,01н натрий гидроксидінің 
ерітіндісімен жүргізеді. Титранттың шығындалған көлемін (Vмо ,см3) белгілеп 
алып, бес тамшы фенолфталеин индикаторын қосады да, сұйықтық тұрақты 
қызғылт түске боялғанға дейін титрлейді. Бұл көлемді Vфф, см3 деп 
белгілейді. Сенімдірек нәтижелерді алу үшін талданатын судың екіден кем 
емес параллель сынамаларын титрлеу ұсынылады. Параллель анықтаулардың 
арасындағы айырмашылық 0,1 см3-ден артық болмауы қажет. 

Көмір қышқылы бар қышқылдықты анықтау қажет болса, 
сыйымдылығы 250 см3 конустық колбаға 0,1н натрий гидроксиді 
ерітіндісінің тура мөлшерін құйып алады және колбаға бірден 100 
см3 талданатын суды құяды, одан соң 5 тамшы фенолфталеин индикаторын 
қосып, араластырады және сұйықтықтың түсі қызғылт немесе қызыл 
күреңнен түссізге өзгергенге дейін 0,1н қышқыл ерітіндісімен титрлейді және 
титрлеуге шығындалған қышқылдың көлемін Vқ, см3 деп белгілейді. 

 
2.3 Нәтижелерді өңдеу 
Қышқылдықты Қ, мг-экв/дм3 (моль/дм3), келесі формулалармен 

анықтайды: 

Қмо  
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Көмір (1-саты бойынша), кремний (толық) және фосфор (2-саты 
бойынша) қышқылдарын титрлеу үшін фенолфталеин индикаторы 
қолданылады, оның түсінің өзгеру интервалы ∆pH=8-10 құрайды. 

Фенолфталеин индикаторымен титрлеу нәтижелері карбонаттар 
мөлшерінің жартысына (HСO3

- күйіне дейін), фосфаттардың бір бөлігіне 
(HPO4

2- күйіне дейін) және силикаттардың толық мөлшеріне сай келеді. 
Көмір (Na2CO3 күйіне дейін) және фосфор (Na3PO4 күйіне 

дейін) қышқылдарын толық титрлеу іс жүзінде мүмкін емес, себебі бұл 
қышқылдардың диссоциациясының соңғы сатысындағы қышқылдық 
константалары өте төмен. Бұл қышқылдардың толық мөлшерін анықтау үшін 
кері титрлеу әдісін қолданады. 

Жалпы қышқылдықты кері титрлеу əдісімен анықтау 
Көмір және фосфор қышқылдарының мөлшерін анықтау үшін бастапқы 

талданатын ерітіндіге белгілі мөлшерде алынған сілтінің артық мөлшерін 
қосады. Сілті ерітіндідегі барлық қышқылдармен әрекеттеседі. 

Реакцияға түспеген сілтінің артық мөлшерін тұз қышқылымен 
титрлейді:    NaOH + HCl → NaCl + H2O. 

 
2.2  Анықтауды орындау 
Сыйымдылығы 250 см3 конустық колбаға талданатын судың 100 

см3 сынамасы алынады. Сынамаға 5 тамшы метилоранж индикаторын 
қосып,  қызыл түске боялған ерітіндіні 0,1н натрий гидроксиді ерітіндісімен 
титрлейді, судың қышқылдығы 0,5 мг-экв/дм3 болса, титрлеуді ерітінді 
қызғылт-сары түске өзгергенге дейін 0,01н натрий гидроксидінің 
ерітіндісімен жүргізеді. Титранттың шығындалған көлемін (Vмо ,см3) белгілеп 
алып, бес тамшы фенолфталеин индикаторын қосады да, сұйықтық тұрақты 
қызғылт түске боялғанға дейін титрлейді. Бұл көлемді Vфф, см3 деп 
белгілейді. Сенімдірек нәтижелерді алу үшін талданатын судың екіден кем 
емес параллель сынамаларын титрлеу ұсынылады. Параллель анықтаулардың 
арасындағы айырмашылық 0,1 см3-ден артық болмауы қажет. 

Көмір қышқылы бар қышқылдықты анықтау қажет болса, 
сыйымдылығы 250 см3 конустық колбаға 0,1н натрий гидроксиді 
ерітіндісінің тура мөлшерін құйып алады және колбаға бірден 100 
см3 талданатын суды құяды, одан соң 5 тамшы фенолфталеин индикаторын 
қосып, араластырады және сұйықтықтың түсі қызғылт немесе қызыл 
күреңнен түссізге өзгергенге дейін 0,1н қышқыл ерітіндісімен титрлейді және 
титрлеуге шығындалған қышқылдың көлемін Vқ, см3 деп белгілейді. 

 
2.3 Нәтижелерді өңдеу 
Қышқылдықты Қ, мг-экв/дм3 (моль/дм3), келесі формулалармен 

анықтайды: 

Қмо  

Қфф  
  

Қжалпы  
  
мұнда Vсын – талдауға алынған сынаманың көлемі, см3; Vмо – 

метилоранж бойынша титрлеуге шығындалған сілті көлемі; Vфф – 
фенолфталеин бойынша титрлеуге шығындалған сілті көлемі; Сэкв(NaOH) – 
NaOH-тың нормальдік концентрациясы, г-экв/дм3 (эквиваленттердің 
молярлық концентрациясы, моль/дм3); Сэкв(HCl) – HCl-дың нормальдік 
концентрациясы, г-экв/дм3 (эквиваленттердің молярлық концентрациясы, 
моль/дм3)[40].  

  
№3 зертханалық жұмыс. Судың сілтілігін анықтау 
  
Жұмыстың мақсаты: судың сілтілігін анықтауды үйрену. 
  
3.1 Теориялық кіріспе 
Судың сілтілігі деп судағы гидроксил иондарының жоғары 

концентрациясына әкелетін заттардың жалпы мөлшерін айтады. Бұл – күшті 
негіздер, сонымен қатар гидролизге ұшырайтын және суға ОН- иондарын 
әкелетін күшті негіздер мен әлсіз қышқылдардың тұздары. Мысалы: 

↔  
Суда еріген затқа байланысты оның сілтілік реакциясын қамтамасыз 

ететін сілтіліктің бірнеше түрін ажыратады: гидраттық Сг (ОН- иондарының 
әсерінен), бикарбонаттық Сб (НСО3

-), карбонаттық Ск (СО3
2-), 

фосфаттық Сфосф(HPO4
2-, PO4

3-), силикаттық Ссил (HSiO3
-, SiO3

2-), гуматтық 
(гумин және фульвоқышқыл тұздарының әсерінен) және т.б. 

Сілтілікті титрлеу әдісімен анықтайды. Титрленетін зат болып 
гидроксид иондары бар талданатын су табылады. Титрант – күшті қышқыл 
ерітіндісі. Тәжірибеде әдетте тұз (HCl) бен күкірт (H2SO4) қышқылдары және 
келесі индикаторлар: фенолфталеин (өту нүктесінде рН=8,3), метилоранж 
(рН=4,4), аралас индикаторлар (рН=5,1 және 5,4) пайдаланылады. 

Қолданылатын индикаторларға байланысты сілтіліктің тағы да екі 
түрін ажыратады: фенолфталеин бойынша сілтілік Сф-ф және метилоранж 
бойынша сілтілік См-о. 

Фенолфталеин бойынша сілтілік диссоциация және гидролиз 
процестерінің нәтижесінде суда ОН--топтарының болуына байланысты 
болғандықтан, фенолфталеиннің қатысында  түссізденгенге дейін титрлеу 
кезде келесі реакциялар жүреді: 

OH-+H+↔H2O 
Бұл жағдайда гидролиз процесінде келесі реакциялар жүреді: 
CO3

2-+ H2O↔HCO3
-  +OH-; 
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PO4
3-+ H2O↔HPO4

2-+OH-; 
SiO3

2-+ H2O↔HSiO3
-+OH-; 

HSiO3
-+ H2O↔H2SiO3+OH-. 

Метилоранжбен титрлеген кезде жоғарыда келтірілген реакциялардан 
басқа келесі реакциялар жүреді: 

НCO3
-+ H2O↔H2CO3 +OH-; 

НPO4
2-+ H2O↔H2PO4

-+OH-. 
Осылайша, метилоранж бойынша сілтілік судағы барлық күшті және 

әлсіз негіздердің мөлшеріне сәйкес болады, сондықтан оны көбінесе жалпы 
сілтілік (Сж)  деп атайды, яғни Смо= Сж . 

Электр стансаларының технологиялық суларындағы сілтілік көбінесе 
олардың құрамында гидроксид-, карбонат- және бикарбонат-иондарының 
болуына байланысты, олай болса жалпы сілтілікті, фенолфталеин бойынша 
сілтілікті және гуматты сілтілікті анықтағаннан кейін сілтіліктің басқа да 
түрлерін есептеуге болады (3.2 кесте). 

  
3.1  к е с т е  - Сілтіліктің түрлерін анықтау 

Сфф және Сж ар
асындағы  қаты

нас 

  
Судағы иондар 

Сілтілік түрлері 
Гидраттық 

Сг 
Карбонаттық Ск Бикарбо-

наттық Сб 
2Сф-ф<Сж НСО3

- және 
СО3

2-

    (гуматтар) 

болмайды Ск=2Сфф Сб=Сж-
2Сфф+Сгум 

2Сф-ф=Сж СО3
2- болмайды Ск=Сж=2Сф-ф болмайды 

2Сф-ф >Сж СО3
2- және ОН- Сг=2Сфф-

Сж+ Сгум 
Ск=2(Сж-Сфф-
Сгум) 

болмайды 

Сф-ф=0 НСО3
- болмайды болмайды Сб=Сж 

  
3.2 Анықтауды орындау 
Сыйымдылығы 250 – 300 см3 таза конустық колбаға пипеткамен немесе 

өлшегіш цилиндрмен 100 см3 (немесе көлемі азырақ) талданатын су алынады. 
Егер көлемін азырақ алса, 100 см3-ге дейін таза сумен толтырып, 
фенолфталеин спирттік ерітіндісінің 2 – 3 тамшысын қосады және қызғылт 
немесе күрең қызғылт түске боялған сұйықтықты тұз немесе күкірт 
қышқылының титрленген ерітіндісімен түссізденгенге дейін титрлейді. 
Титрлеуге шығындалған қышқыл мөлшерін Vфф деп белгілейді. 

Одан кейін осы колбаға 2 – 3 тамшы метилоранж қосып, бюреткаға 
қышқыл құймай, түсі сарыдан қызғылт сарыға өткенге дейін титрлеуді 
жалғастырады (қызыл түске жету қосылған қышқылдың артық мөлшерін 
білдіреді – сынама артық титрленген, тәжірибені қайтадан жүргізу керек). 
Титрлеуді белсенді және жиі-жиі араластырумен жүргізеді, ерітіндінің 
көлемінде реакция жүруі үшін қышқылды тамшылатып қосады. 
Метилоранжбен титрлеуге кететін қышқыл шығынын Vмо деп белгілейді. 
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PO4
3-+ H2O↔HPO4

2-+OH-; 
SiO3

2-+ H2O↔HSiO3
-+OH-; 

HSiO3
-+ H2O↔H2SiO3+OH-. 

Метилоранжбен титрлеген кезде жоғарыда келтірілген реакциялардан 
басқа келесі реакциялар жүреді: 

НCO3
-+ H2O↔H2CO3 +OH-; 

НPO4
2-+ H2O↔H2PO4

-+OH-. 
Осылайша, метилоранж бойынша сілтілік судағы барлық күшті және 

әлсіз негіздердің мөлшеріне сәйкес болады, сондықтан оны көбінесе жалпы 
сілтілік (Сж)  деп атайды, яғни Смо= Сж . 

Электр стансаларының технологиялық суларындағы сілтілік көбінесе 
олардың құрамында гидроксид-, карбонат- және бикарбонат-иондарының 
болуына байланысты, олай болса жалпы сілтілікті, фенолфталеин бойынша 
сілтілікті және гуматты сілтілікті анықтағаннан кейін сілтіліктің басқа да 
түрлерін есептеуге болады (3.2 кесте). 

  
3.1  к е с т е  - Сілтіліктің түрлерін анықтау 

Сфф және Сж ар
асындағы  қаты

нас 

  
Судағы иондар 

Сілтілік түрлері 
Гидраттық 

Сг 
Карбонаттық Ск Бикарбо-

наттық Сб 
2Сф-ф<Сж НСО3

- және 
СО3

2-

    (гуматтар) 

болмайды Ск=2Сфф Сб=Сж-
2Сфф+Сгум 

2Сф-ф=Сж СО3
2- болмайды Ск=Сж=2Сф-ф болмайды 

2Сф-ф >Сж СО3
2- және ОН- Сг=2Сфф-

Сж+ Сгум 
Ск=2(Сж-Сфф-
Сгум) 

болмайды 

Сф-ф=0 НСО3
- болмайды болмайды Сб=Сж 

  
3.2 Анықтауды орындау 
Сыйымдылығы 250 – 300 см3 таза конустық колбаға пипеткамен немесе 

өлшегіш цилиндрмен 100 см3 (немесе көлемі азырақ) талданатын су алынады. 
Егер көлемін азырақ алса, 100 см3-ге дейін таза сумен толтырып, 
фенолфталеин спирттік ерітіндісінің 2 – 3 тамшысын қосады және қызғылт 
немесе күрең қызғылт түске боялған сұйықтықты тұз немесе күкірт 
қышқылының титрленген ерітіндісімен түссізденгенге дейін титрлейді. 
Титрлеуге шығындалған қышқыл мөлшерін Vфф деп белгілейді. 

Одан кейін осы колбаға 2 – 3 тамшы метилоранж қосып, бюреткаға 
қышқыл құймай, түсі сарыдан қызғылт сарыға өткенге дейін титрлеуді 
жалғастырады (қызыл түске жету қосылған қышқылдың артық мөлшерін 
білдіреді – сынама артық титрленген, тәжірибені қайтадан жүргізу керек). 
Титрлеуді белсенді және жиі-жиі араластырумен жүргізеді, ерітіндінің 
көлемінде реакция жүруі үшін қышқылды тамшылатып қосады. 
Метилоранжбен титрлеуге кететін қышқыл шығынын Vмо деп белгілейді. 

Егер фенолфталеин қосқаннан кейін ерітінді түссіз болса, демек 
фенолфталеин бойынша сілтілігі жоқ. Бұл жағдайда сынамаға метилоранж 
қосып, жоғарыда айтылғандай, титрлеу жүргізіледі. 

 
3.3 Нәтижелерді өңдеу 
Талданатын судың сілтілігі, мг-экв/дм3 (ммоль/дм3), келесі 

формулалармен анықталады: 
  

Сфф  = ; 
  

Сж= ; 
  

Сгум = ; 
мұнда  Сфф – фенолфталеин бойынша сілтілік; Сж – метилоранж 

бойынша сілтілік немесе жалпы сілтілік; Сгум  - гуматтық сілтілік; Vсын – 
талдауға алынған су сынамасының көлемі, см3; Сэкв(қышқыл) – қышқылдың 
нормальдік концентрациясы, г-экв/дм3 (эквиваленттердің молярлық 
концентрациясы, моль/дм3); Vфф – фенолфталеинмен титрлеуге шығындалған 
қышқыл көлемі, см3; Vмо – метилоранжбен титрлеуге шығындалған қышқыл 
көлемі, см3; Сэкв(сілті) – сілтінің нормальдік концентрациясы, г-
экв/дм3 (эквиваленттердің молярлық концентрациясы, моль/дм3); Vгум – гумин 
қышқылдарын титрлеуге шығындалған сілті көлемі, см3 

  
  
№ 4зертханалық жұмыс. Судың кермектілігі 
  
Жұмыстың мақсаты: Судың кермектілігін анықтауды үйрену. 
  
4.1 Теориялық кіріспе 
Кермектілік деп судағы кальций және магний иондарының 

эквиваленттерінің молярлы концентрацияларының  (нормальдіктерінің) 
қосындысын айтады. Лезде бақылау кезінде кермектілік катионитті 
сүзгілерден кейінгі суларда, коагуляция мен суды-әкті қолдану әдісімен 
тазартуды жүргізгенде мөлдірлеткіш суында және буды өндірістік 
тұтынушыларының конденсатында анықталады. 

Жалпы кермектілікті кальций және магний иондарының қосынды 
концентрациясы түрінде анықтайды: 

Кж=Cэкв(Са2+)+Сэкв(Mg2+) 
Кальций кермектілігі кальций иондарының концентрациясына 

байланысты: 
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КСа
2+= Cэкв(Са2+) 

Магний кермектілігі магний иондарының концентрациясына 
байланысты: 

КMg
2+= Сэкв(Mg2+) 

Кермектіліктің өлшем бірлігі г-экв/дм3(моль/дм3), мг-
экв/дм3(ммоль/дм3) немесе мкг- экв/дм3(мкмоль/дм3). 

Кермектілікті қамтамасыз ететін қосылыстардың табиғаты бойынша 
карбонатты (уақытша) Кк және карбонатты емес (тұрақты) 
Кке кермектіліктерді ажыратады.  

Карбонатты кермектілік гидрокарбонат- және карбонат-иондарына 
эквивалентті кальций және магний иондарының болуымен түсіндіріледі 
(Ca(HCO3)2, MgCO3)  . Егер Кж > Сж болса, онда Кк = Сж, ал кері жағдайда 

Кк = Кж. 
         Карбонатты емес (бейкарбонатты) кермектілік деп күшті 

қышқылдар 
  
аниондарымен (хлоридтер, сульфаттар, нитраттар)  байланысқан 

кальций және магний иондарының мөлшерін айтады (CaSO4, MgCl2, 
Ca(NO3)2): 

Кке = Кж - Кк 
Судың жалпы кермектілігін комплексонометрлік (комплексонометрия) 

титрлеу әдісімен анықтайды. Бұл әдісті кермектілігі 5 мкг-экв/дм3-ден 
жоғары болатын өндірістік сулар үшін пайдалануға болады. 

Кермектілікті анықтау әдісі комплексті қосылыстар түзетін 
реакцияларда негізделеді. Онда Са2+ және Mg2+ иондары комплекс түзуші 
рөлін, ал металлоиндикатор молекуласы және  ЭДТА (трилон Б) - лиганд 
рөлін атқарады. Анықтауды жүргізудің негізгі шарты ерітіндінің рН-ын 
бақылау болып табылады. 

Біріншіден, Са2+, Mg2+ иондары мен индикаторлар және ЭДТА 
арасында тұрақты комплекстер түзілуі  үшін рН= 9–10 белгілі мәнін ұстап 
отыру қажет, ол үшін сынамаға NH3-H2O және NH4Cl қоспасы болып 
табылатын аммиакты буферлі ерітінді қосады. 

Екіншіден, ЭДТА ортаның рН-ның әртүрлі көрсеткіштерінде бірнеше 
түрде болуы мүмкін, бірақ бұл түрлердің тек біреуінде ғана кальций және 
магний мен тұрақты комплекстер түзілуі мүмкін. рН=9-10 болғанда ЭДТА-
ның белсенді түрінің молярлық үлесі айтарлықтай үлкен, бірақ оны одан ары 
үлкейтуге (ортаның рН-ын жоғарылатып) болмайды, өйткені күшті сілтілі 
ортада тұнбаға түсетін магний гидроксиді (Mg(OH)2)  түзілуі мүмкін. 

Талданатын суға металлоиндикатордың ерітіндісін қосқанда (мысалы, 
көк қышқылды хром К), ол Са2+ және Mg2+ иондарымен комплекс түзеді, бұл 
кезде ерітінді түсін өзгертеді (шарапты-қызыл түске боялады): 

Ca2++HInd2-+NH3→CaInd-+NH4
+; 

Mg2++HInd2-+NH3→MgInd-+NH4
+. 

Одан кейін боялған ерітіндіге жайлап ЭДТА ерітіндісін қосады. 
Кальций және магний иондарының ЭДТА-мен комплекстерінің тұрақтылық 
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КСа
2+= Cэкв(Са2+) 

Магний кермектілігі магний иондарының концентрациясына 
байланысты: 

КMg
2+= Сэкв(Mg2+) 

Кермектіліктің өлшем бірлігі г-экв/дм3(моль/дм3), мг-
экв/дм3(ммоль/дм3) немесе мкг- экв/дм3(мкмоль/дм3). 

Кермектілікті қамтамасыз ететін қосылыстардың табиғаты бойынша 
карбонатты (уақытша) Кк және карбонатты емес (тұрақты) 
Кке кермектіліктерді ажыратады.  

Карбонатты кермектілік гидрокарбонат- және карбонат-иондарына 
эквивалентті кальций және магний иондарының болуымен түсіндіріледі 
(Ca(HCO3)2, MgCO3)  . Егер Кж > Сж болса, онда Кк = Сж, ал кері жағдайда 

Кк = Кж. 
         Карбонатты емес (бейкарбонатты) кермектілік деп күшті 

қышқылдар 
  
аниондарымен (хлоридтер, сульфаттар, нитраттар)  байланысқан 

кальций және магний иондарының мөлшерін айтады (CaSO4, MgCl2, 
Ca(NO3)2): 

Кке = Кж - Кк 
Судың жалпы кермектілігін комплексонометрлік (комплексонометрия) 

титрлеу әдісімен анықтайды. Бұл әдісті кермектілігі 5 мкг-экв/дм3-ден 
жоғары болатын өндірістік сулар үшін пайдалануға болады. 

Кермектілікті анықтау әдісі комплексті қосылыстар түзетін 
реакцияларда негізделеді. Онда Са2+ және Mg2+ иондары комплекс түзуші 
рөлін, ал металлоиндикатор молекуласы және  ЭДТА (трилон Б) - лиганд 
рөлін атқарады. Анықтауды жүргізудің негізгі шарты ерітіндінің рН-ын 
бақылау болып табылады. 

Біріншіден, Са2+, Mg2+ иондары мен индикаторлар және ЭДТА 
арасында тұрақты комплекстер түзілуі  үшін рН= 9–10 белгілі мәнін ұстап 
отыру қажет, ол үшін сынамаға NH3-H2O және NH4Cl қоспасы болып 
табылатын аммиакты буферлі ерітінді қосады. 

Екіншіден, ЭДТА ортаның рН-ның әртүрлі көрсеткіштерінде бірнеше 
түрде болуы мүмкін, бірақ бұл түрлердің тек біреуінде ғана кальций және 
магний мен тұрақты комплекстер түзілуі мүмкін. рН=9-10 болғанда ЭДТА-
ның белсенді түрінің молярлық үлесі айтарлықтай үлкен, бірақ оны одан ары 
үлкейтуге (ортаның рН-ын жоғарылатып) болмайды, өйткені күшті сілтілі 
ортада тұнбаға түсетін магний гидроксиді (Mg(OH)2)  түзілуі мүмкін. 

Талданатын суға металлоиндикатордың ерітіндісін қосқанда (мысалы, 
көк қышқылды хром К), ол Са2+ және Mg2+ иондарымен комплекс түзеді, бұл 
кезде ерітінді түсін өзгертеді (шарапты-қызыл түске боялады): 

Ca2++HInd2-+NH3→CaInd-+NH4
+; 

Mg2++HInd2-+NH3→MgInd-+NH4
+. 

Одан кейін боялған ерітіндіге жайлап ЭДТА ерітіндісін қосады. 
Кальций және магний иондарының ЭДТА-мен комплекстерінің тұрақтылық 

константалары кальций және магний иондарының индикатормен 
комплекстерінің тұрақтылық константаларына қарағанда жоғары. ЭДТА-ны 
қосқанда кальцийдің (магнийдің) индикатормен комплекстері 
бұзылып,  кальцийдің (магнийдің) ЭДТА-мен түссіз комплекстері түзіледі. 
Оның нәтижесінде ерітінді бос индикатордың көкшіл түсіне ие болады: 

CaInd-+H2Y2-+NH3→CaY2-+HInd2
-+NH4

+; 
MgInd-+H2Y2-+NH3→MgY2-+HInd2-+NH4

+. 
Индикатор түсінің өзгеруіне дейін шығындалған ЭДТА көлемі 

бойынша кальций және магний иондарының концентрациясын есептейді. 
Талданатын суда болатын Cu2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+ катиондары 

индикатормен өте берік комплексті қосылыстар түзеді және титрлеу 
процесінде ерітіндінің түсі өзгермейді немесе ЭДТА-ның өте көп артық 
мөлшерінде де өте баяу өзгереді. Бұл құбылыс индикатордың тыйымдалуы 
деген атқа ие болды. Бәсекелесетін реакциялардың алдын алу үшін кедергі 
келтіретін металл иондарын тұндыру немесе экстракция арқылы ерітіндіден 
алып тастау қажет. 

Әр ионға (Са2+ немесе Mg2+) байланысты кермектікті жеке анықтау 
үшін ЭДТА тек біреуіне ғана әсер ететіндей жағдай жасау қажет. 

Кальцийлік кермектілік 
Кальций және магний сілтілік ортада ЭДТА-мен берік комплекс түзеді 

және жарамды индикатор болғанда онымен титрленеді. Егер ортаның рН-ы 
жеткілікті жоғары болса, магний Mg(OH)2 түрінде тұнбаға түседі: 

Mg2++2OH- →Mg(OH)2↓ 
Бұл жағдайда кальций ерітіндіде қалып қояды, оны ЭДТА – ның 

стандартты ерітіндісімен титрлеуге болады: 
Са2++Н2Y2-+2OH-→CaY2-+2H2O 
Бұл жағдайда индикатор ретінде мурексид, кальцион немесе 

флуорексон қолданылуы мүмкін, олар титрлеу процесінде кальций 
иондарының концентрацияларының өзгеруі кезінде түсін өзгертеді.  

Магнийлік кермектілік 
Егер кальций иондарын титрлеу аяқталғаннан кейін ортаның рН-ын 8-

9-ға дейін төмендетсе, магний гидроксиді ерітіндіге өтеді және магний 
иондарын ЭДТА ерітіндісімен титрлеу мүмкін. рН-тың төмендеуі талданатын 
ерітіндіге аммоний хлоридін (NaOH+NH4Cl=NaCl+NH4OH) қосу арқылы 
немесе қышқылмен бейтараптап, одан соң аммиакты буферді қосумен 
жүргізіледі. 

Сонымен қатар магнийлік кермектікті жалпы және кальцийлік 
кермектіліктер арасындағы айырма бойынша немесе кальцийді аз еритін 
оксалаттар түрінде тұндыру арқылы анықтауға болады: 

                            Ca2++C2O4
2-+ H2O→CaC2O4∙2H2O↓            

одан кейін магнийді ЭДТА ерітіндісімен титрлейді: 
Mg2++Н2Y2-+2OH-→MgY2-+2H2O 
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4.2 Сынаманы дайындау 
Талдау үшін сынаманы талданатын сумен алдын ала шайқалған таза 

ыдысқа алады. Егер сынама лай болса (қалқыған заттармен ластанған), оны 
сүзу қажет. Алуға ұсынылатын сынамалар 4.1 кестеде келтірілген. 

 
4.1 кесте - Талдау үшін су сынамаларының ұсынылатын көлемдері 
Жалпы кермектіліктің күтілетін 

мәні, мг-экв/дм3 
Су сынамасының көлемі, см3 

1-ден аз 100 
5-ке дейін 100 
9-ға дейін 50 

15-ке дейін 25 
  
Сыйымдылығы 250-300 см3  таза конустық колбаға 

пипеткамен  талданатын судың белгілі көлемін құйып алады, 100 см3 жалпы 
көлемге дейін тұзсызданған сумен толтырып, 5 см3  аммиакты қоспа және  5 
см3  натрий сульфидінің (немесе натрийдің диэтилдитиокарбаматы) 
ерітіндісін құяды. 

Егер ерітіндіде анықтауға кедергі келтіретін мыс және темір иондары 
болса, онда ерітінді не қараяды, не лай немесе тұнба пайда болады. Бұл 
жағдайда сынаманы «ақ таспа» қожсыз сүзгі қағазы арқылы сүзіп, 
фильтратты сыйымдылығы сондай таза конустық колбаға жинайды. 
Сұйықтықтың барлық көлемін сүзгіден өткізгеннен кейін сүзгіні бір рет 
тазаланған сумен жуады, жуатын суларды сол колбаға жинап, индикатор 
қосады да титрлеуге кіріседі. 

4.3 Жалпы кермектілікті анықтау 
Егер талданатын суда кедергі келтіретін иондар болса, сынаманы 

талдауға жоғарыда айтылған әдістеме бойынша алдын ала дайындайды. Егер 
талданатын суда кедергі келтіретін иондар болмаса, онда сынамаға 5 
см3 аммиакты буферлі ерітінді енгізеді, 5-6 тамшы қара-көк қышқылды хром 
индикаторының ерітіндісін немесе эрихром қара Т қосып (бұл индикатордың 
ерітіндісін эрихром қара Т қатты индикаторлы қоспаның бірнеше 
түйіршектеріне алмастыруға болады), араластырады және жайлап ЭДТА 
ерітіндісімен шарапты-қызыл түстен көкшіл түске өткенге дейін титрлейді. 
Трилон Б ерітіндісінің көлемін Vж, см3  деп белгілейді. 

 Жалпы кермектілікті келесі формуламен анықтайды: 

Кж=       [мг-экв/дм3]  
мұнда Кж – жалпы кермектілік, мг-экв/дм3 ;  Vж – титрлеуге 

шығындалған трилон Б ерітіндісінің көлемі, см3 ; Vсын –тәжірибеге алынған 
сынама көлемі, см3 ; Сэкв(ЭДТА) – ЭДТА ерітіндісінің нормальдік 
концентрациясы, г-экв/дм3 (эквиваленттердің молярлы концентрациясы, 
моль/дм3). 
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4.4 Кальцийлік кермектілікті анықтау 
Титрлеу үшін таза колбаға өлшегіш цилиндрмен немесе пипеткамен 

талданатын судың белгілі көлемі алынады (6.1 кесте), қажет болса 100 
см3  жалпы көлемге дейін тұзсызданған сумен жеткізеді, 2 см3  2н NaOH 
ерітіндісін қосып араластырады және 5 минутқа қалдырады, бұл уақыт 
аралығында Mg(OH)2 тұнады. 

Егер талданатын суда кедергі келтіретін иондар болса, онда сынаманы 
жоғарыда айтылған әдістеме бойынша алдын-ала дайындайды. Магний 
иондары тұнғаннан кейін сынамаға мурексид қатты индикаторлы 
қоспасының бірнеше түйіршектерін (немесе флуорексон) қосып 
араластырады да, трилон Б ерітіндісімен қызғылт күрең түстен күрең көк 
түске өзгергенге дейін титрлейді. 

Егер рН=12 болса, кальцийлі кермектілікті қара-көк хром 
индикаторымен де титрлеуге болады. Титрлеуді ерітінді түсі қызыл күрең 
түстен күрең көк түске өзгергенге дейін жүргізеді. 

Шығындалған трилон Б ерітіндісінің  көлемі VСа, см3  деп белгілейді. 
Кальцийлік кермектілікті келесі формула бойынша есептейді: 
  

Кса=   [мг-экв/дм3,  ммоль/дм3] , 
  
мұнда Vса – титрлеуге кеткен ЭДТА көлемі, см3; Vсын – талдауға 

алынған сынама көлемі, см3; Сэкв(ЭДТА) – ЭДТА ерітіндісінің нормальдік 
концентрациясы, г-экв/дм3 (эквиваленттердің молярлы концентрациясы, 
моль/дм3). 

Кальций концентрациясын  С(Са2+)=Кса∙ 20,04  [мг/дм3] формуласы 
бойынша есептейді, мұнда 20,04 – кальций эквивалентінің молярлы массасы, 
мг/ммоль. 

4.5 Магнийлік кермектілікті анықтау 
Магнийлік кермектікті жалпы және кальцийлік кермектіліктердің 

айырымы бойынша анықтайды. Бұл көрсеткішті тәжірибелік жолмен, яғни 
титриметрлік әдіспен де анықтауға болады.  Ол үшін титрлеуге арналған таза 
колбаға өлшегіш цилиндр немесе пипеткамен талданатын судың белгілі 
көлемін құяды (6.1 кесте), қажет болса көлемін тұзсыздандырылған сумен 
жалпы көлемі 100 см3-ге дейін толықтырады, кальций иондарын тұндыру 
үшін аммоний оксалатының 5 см3 мен аммиакты буферлі ерітіндінің 5 
см3 қосады. Судың жалпы сілтілігі 5 мг-экв/дм3-ден жоғары болса, аммоний 
оксалатының мөлшерін де пропорционалды жоғарлату қажет. 10 минуттан 
кейін кальций оксалатының тұнбасы толық түзіледі. Көп мөлшерде 
қоймалжын тұнба түзілсе сынаманы «ақ таспа» тығыз күлсіз сүзгі қағазы 
арқылы сүзіп, сүзгі  қағазын тазартылған судың шамалы мөлшерімен жуады. 
Бұл суларды да сол колбаға жинап, титрлеуді бастайды. 

Сынамаға 3—6 тамшы қышқылдық қара-көк хром индикаторын немесе 
қара эриохром Т индикаторын (индикатор ерітіндісі орнына қара эриохром Т 
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индикаторының бірнеше түйіршектерін салуға болады) қосып араластырады 
да түсі қызыл-күлгін түстен  көгілдір-көк түске ауысқанға дейін ЭДТА 
ерітіндісімен баяу титрлейді. ЭДТА ерітіндісінің шығындалған көлемін (V, 
см3) дәлелдейді. Магнийлік кермектілікті (мг-экв/дм3  немесе 
ммоль . экв)/дм3) келесі формуламен есептейді: 

  

 
  
мұнда VMg — титрлеуге шығындалған ЭДТА көлемі, см3; Vсын —

 талдауға алынған сынама көлемі, см3; Сэкв (ЭДТА) — ЭДТА ерітіндісінің 
нормальдігі, г-экв/дм3  (эквиваленттік молярлы концентрациясы, моль/дм3) . 

Магний концентрациясын келесі формуламен есептейді: 
C(Mg2+)=КMg . 12,16  [мг/дм3], 
мұнда 12,16 — магний эквивалентінің молярлы массасы, мг/ммоль[40].  
  
№ 5 зертханалық жұмыс.  Хлорид-иондарының мөлшерін анықтау 
  
Жұмыстың мақсаты: Судағы хлорид-иондар мөлшерін анықтауды 

үйрену 
  
5.1 Теориялық кіріспе 
Хлоридтардың концентрациясын меркуриметрлік немесе 

аргентометрлік әдістермен анықтауға болады. Бұл әдістер хлоридтерді табиғи 
(шикі), жұмсартылған, қоректік және қазандық суларда анықтауға жарайды. 
Қазандарды шықтық қоректендірудегі қоректік су мен бу шығында 
хлоридтерді анықтау бұл әдістермен жүргізілмейді. Мұндай суларды 
нефелометрлік және колориметрлік әдістермен талдайды. 

Хлоридтерді жиірек олардың сынап(II)-иондарымен аз 
диссоциациялана-тын қосылысты түзуге негізделген меркуриметрлік әдіспен 
анықтайды. 

Анықтауды дифенилкарбазид немесе нитропруссид индикаторларымен 
тура титрлеу әдісімен жүргізеді.  Нитропруссид индикаторы улы зат 
болғандықтан, оны қолданбауға тырысу керек.   

5.2 Анықтауды орындау    
Аликвотаны дұрыс таңдау үшін талдауды жүргізудің алдында хлорид-

иондардың массалық концентрациясының сапалық анықтауын жүргізеді. 
Талданатын сынаманың көлемі 5см3 аликвотты бөлігін көлемі 10 
см3 пробиркаға құйып,  азот қышқылының 1-2 тамшысымен қышқылдатып, 
күміс нитраты ерітіндісінің 3-5 тамшысын қосып араластырады. Тұнбаның 
мөлшеріне байланысты 5.1-кестеге сәйкес талдауды жүргізуге қажетті 
сынаманың аликвотты бөлігін таңдайды. 
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Дифенилкарбазид индикаторымен титрлеу. 1-10 мг хлоридтері бар 

талданатын судың өлшенген бөлігін көлемі 250 см3 конустық колбаға құйып, 
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ерітіндісімен түсі көгілдірге айналғанша бейтараптайды да қайтадан 0,5% 
азот қышқылымен жасыл-сары түске дейін апарады. Бейтарапталған 
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5.3 Нәтижелерді өңдеу 
Хлорид-иондар мөлшерін , мг/дм3, келесі формуламен есептейді: 
  

 
 мұнда  V— талданатын сынаманың титрлеуіне шығындалған  сынап 

нитраты ерітіндісінің көлемі, см3; Vo — «бос» сынаманың титрлеуіне 
шығындалған сынап нитраты ерітіндісінің көлемі, см3; Сэкв (Hg(NO3)2) —
 сынап нитраты ерітіндісінің эквиваленттік концентрациясы, моль/дм3 , г-
экв/дм3; 

35,5 — хлорид-ионының эквивалентінің молярлы массасы, г/моль; 
Vсын — талдауға алынған сынаманың көлемі, см3[40].  
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 №6 зертханалық жұмыс.  Суда  еріген оттегі концентрациясын 
анықтау 

  
Жұмыстың мақсаты: судағы еріген оттегі концентрациясын 

анықтауды үйрену. 
  
Анықтауды орындау 
Көлемі 250 мл конустық колбаға өлшеуіш цилиндрмен қала құбыры 

суының 100 мл алып, талданатын сынамаға пипеткамен МnС12 немесе 
MnSO4 ерітінділерінің 1 мл  және басқа пипеткамен (KI + КОН)  сілтілік 
ерітіндісінің 1 мл қосады. Колбаны тығынмен жауып, абайлап 
мұқият  араластырады да колбаны столға 3-4 минутқа қояды. 

Өтетін реакциялардың белгілерін (нышандарын) жазып, теңдеулерін 
құрастырады. 

Талданатын сынамасы бар колбаға бюреткадан күкірт 
қышқылының 3 мл қосып, колбаны тығынмен жабады. Ерітіндіні тұнбасы 
толық ерігенше абайлап араластырып, колбаны столға 2-3 минутқа қояды. 

Өтетін реакцияның белгілерін (нышандарын) жазып, теңдеуін 
құрастырады. 

Дайындалған сынаманы Na2S2O3 натрий тиосульфаты ерітіндісімен 
титрлейді. Сынамаға түсі ақшыл-сары болғанша тиосульфат ерітіндісін 
қосады. Одан кейін колбаға еріген крахмалдың бірнеше тамшысын қосып, 
титрлеуді ерітінді түссізденгенше жүргізеді. 

Тәжірибені қайталайды. Екі титрлеудің нәтижелерінің айырмашылығы 
0,2 мл-ден аспау қажет. Егер нәтижесі ≥ 0,2 мл болса, анализді 
қайталайды.  Сынаманың титрленуіне шығындалған натрий тиосульфаты 
ерітіндісі көлемінің орташа мәндерін (V1) табады. Тәжірибе нәтижелері 6.1 
кестеге келтіріледі. 

6.1  к е с т е    -  Тәжірибе нәтижелері 
  
Na2S2O3 еріт

індісінің көлемі 
V2, мл 

 
 

Na2S2O3 еріт
індісінің 

нормальдік 
концентрациясы 

N2, моль/л 
 

 

Талданат
ын 
сынама 
көлемі, 

V1, м
л 

Талданатын 
сынамадағы О2 нормаль
дік 
концентрациясы N1, мо
ль/л 

  
  

      

  
Суда еріген оттегінің нормальды концентрациясын біле тұра, оның 

массасын есептейді (мкг/л). Есептеуді жүргізгенде Э(О2) = 
O2 және  молярлы массасы  М (О2) = 8 г/моль екенін ескеру қажет. 
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Бақылау талдауды жүргізу 
Лаборанттан еріген оттегінің мөлшерін бақылау анализін 

жүргізетін ерітіндісі бар колбаны алады. Тәжірибеде келтірілген 
сызбанұсқа бойынша талдау жүргізіп, нәтижелері кестеде келтіріледі. 
Сынамадағы еріген оттегінің массалық концентрациясын есептейді.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 
Адамныңтіршілік ету барысында жерүсті немесе жерасты табиғи су 

көздерінен алынатын судың көптеген бөлігін пайдаланады. Суды тұрмыстық 
қажеттерге және өндірісте, шаруашылықта пайдаланғанда су ластанады. 
Онда органикалық және минералдық бөлшектер жиналады. Сондықтан оның 
физикалық және химиялық қасиеттері өзгереді.  

Сарқынды су әртүрлі микроорганизмдердің, соның ішінде 
инфекциялық ауруларды қоздыратын және тарататын патогенді микро- 
организмдердің өсіп-өнуіне қолайлы орта. Қоршаған ортаны ластай отырып, 
сарқынды су әртүрлі эпидемиялогиялық аурулардың пайда болуына жағдай 
жасайды. Сонымен қатар сарқынды судың құрамында тірі организмдерді 
уландыратын және өсімдіктерді жойып жіберетін улы заттар болуы мүмкін. 
Сондықтан да сарқынды суды елді мекендерден, қалалар мен өнеркәсіп 
орындарынан алып кету керек. Оларды суатқа жіберу алдында тазалау қажет. 
Олай жасамаған жағдайда жерүсті және жерасты су көздері ластанады, 
оларды сумен жабдықтау жүйесіне беріп, тұрмыстық-шаруашылық мақсатта 
пайдалануға болмайды. Елді мекендердің, қалалардың және өнеркәсіп 
орындарының шекараларында пайда болған сарқынды суды жинау, әкету, 
тазалау, зиянсыздандыруды және оларды суатқа шығаруға арналған 
инженерлік ғимараттар мен санитарлық іс-шаралар кешенін су әкету жүйесі 
дейді. Сонымен қатар су әкету жүйелері еріген қар суы мен жаңбыр суын 
әкетуді және тазалауды қамтамасыз етуі керек.Сонымен қатар су 
ресурстарын пайдаланудағы инновациялық технологияларды жасау, 
халықшаруашылығының барлық саласына енгізу.  

Су қорларын тиімді пайдалануға жол ашып, экологиялық 
тұрақтылықты сақтап, адамдардың өмңр сүру ұзақтылығын арттырады. 

Жер асты су қорлары халықшаруашылығын сумен қамтамасыз етуде 
ерекше орын алады. Қазақстанда 3273 жер асты су кен орындары анықталып, 
олардың эксплуатациялық қоры 42,9 млн. м3/тәулік құрайды. 

Жер асты суларының орналасуы біркелкі емес. Мойынқұм, Қызылқұм 
алқаптарында жер асты суларының орасан зор қоры болса, Атырау, 
Маңғыстау аймақтарында олардың қоры аз. 

Жалпы суды пайдалану өскен сайын, лас сулардың көбейетіндігі анық. 
Сондықтан, оларды жинау, тазалау, әкету және тиімді пайдалану әлемдік 
проблемалардың бірі.  Бұл бағытты да елімізде үлкен жұмыстар жүргізілуде. 
Сулардың сапасына қойылатын нормативтік шектеулер күшейтілуде, 
заңнамалық негіздер қайта қаралып, жасақталуда.  

Осы  аталған жұмыстарды орындау үшін білікті мамандар қажет. 
Сондықтан 1404000-«Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш 
жүйелерінің тазартқыш ғимараттары» мамандығының 1404033-«Су құбыры - 
кәріз шаруашылығының желілері мен құрылыстарын пайдалану технигі» 
біліктілігіне арналып жазылған оқулықта сумен қамтамасыз ету, суды әкету, 
ағынды суларды тазарту жұмыстары толық қамтылған.  
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физикалық және химиялық қасиеттері өзгереді.  

Сарқынды су әртүрлі микроорганизмдердің, соның ішінде 
инфекциялық ауруларды қоздыратын және тарататын патогенді микро- 
организмдердің өсіп-өнуіне қолайлы орта. Қоршаған ортаны ластай отырып, 
сарқынды су әртүрлі эпидемиялогиялық аурулардың пайда болуына жағдай 
жасайды. Сонымен қатар сарқынды судың құрамында тірі организмдерді 
уландыратын және өсімдіктерді жойып жіберетін улы заттар болуы мүмкін. 
Сондықтан да сарқынды суды елді мекендерден, қалалар мен өнеркәсіп 
орындарынан алып кету керек. Оларды суатқа жіберу алдында тазалау қажет. 
Олай жасамаған жағдайда жерүсті және жерасты су көздері ластанады, 
оларды сумен жабдықтау жүйесіне беріп, тұрмыстық-шаруашылық мақсатта 
пайдалануға болмайды. Елді мекендердің, қалалардың және өнеркәсіп 
орындарының шекараларында пайда болған сарқынды суды жинау, әкету, 
тазалау, зиянсыздандыруды және оларды суатқа шығаруға арналған 
инженерлік ғимараттар мен санитарлық іс-шаралар кешенін су әкету жүйесі 
дейді. Сонымен қатар су әкету жүйелері еріген қар суы мен жаңбыр суын 
әкетуді және тазалауды қамтамасыз етуі керек.Сонымен қатар су 
ресурстарын пайдаланудағы инновациялық технологияларды жасау, 
халықшаруашылығының барлық саласына енгізу.  

Су қорларын тиімді пайдалануға жол ашып, экологиялық 
тұрақтылықты сақтап, адамдардың өмңр сүру ұзақтылығын арттырады. 

Жер асты су қорлары халықшаруашылығын сумен қамтамасыз етуде 
ерекше орын алады. Қазақстанда 3273 жер асты су кен орындары анықталып, 
олардың эксплуатациялық қоры 42,9 млн. м3/тәулік құрайды. 

Жер асты суларының орналасуы біркелкі емес. Мойынқұм, Қызылқұм 
алқаптарында жер асты суларының орасан зор қоры болса, Атырау, 
Маңғыстау аймақтарында олардың қоры аз. 

Жалпы суды пайдалану өскен сайын, лас сулардың көбейетіндігі анық. 
Сондықтан, оларды жинау, тазалау, әкету және тиімді пайдалану әлемдік 
проблемалардың бірі.  Бұл бағытты да елімізде үлкен жұмыстар жүргізілуде. 
Сулардың сапасына қойылатын нормативтік шектеулер күшейтілуде, 
заңнамалық негіздер қайта қаралып, жасақталуда.  

Осы  аталған жұмыстарды орындау үшін білікті мамандар қажет. 
Сондықтан 1404000-«Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш 
жүйелерінің тазартқыш ғимараттары» мамандығының 1404033-«Су құбыры - 
кәріз шаруашылығының желілері мен құрылыстарын пайдалану технигі» 
біліктілігіне арналып жазылған оқулықта сумен қамтамасыз ету, суды әкету, 
ағынды суларды тазарту жұмыстары толық қамтылған.  
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ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 
 
Осы оқу құралында  көрсетілген техникалық регламенттер мен 

ережелерде, нормативтік құжаттарда келтірілген терминдер мен анықтамалар 
қолданылды: 

Ағынды сулар: Суды пайдаланғаннан кейін белгіленген тәртіппен су 
объектілеріне ағызылатын немесе ластанған аумақтан түскенсу. 

Ағынды суларды шығару: Су объектісіне ағынды суларды 
ағызатынқұбыр. 

Ағыс коэффициенті: Осы аумақта осы жаңбыр кезіндегі уақыт ішінде 
су жинау бетіндегі беттік ағыс көлемінің бір жаңбырдың ішінде түскен 
жауын-шашынның жалпы көлемінеқатынасы. 

Ағыс қабаты: Су жинаудан қандай да бір уақыт аралығында ағатын су 
мөлшері, осы су жинағыштың ауданы бойынша біркелкі бөлінген қабат 
қалыңдығынатең. 

Ағыстың (су жинау) ауданы: Жаңбырлы кәріз жүйесіне түсетін беттік 
ағыстыңаумағы. 

Ауыспалы ағыс коэффициенті: Су жинау бассейні бетінің түріне, 
сондай-ақ жаңбырдың қарқындылығы мен ұзақтығына байланысты 
ағыскоэффициенті. 

Бақылау жармасы (тұстамасы): Судың сапасы бақыланатын су 
ағынының көлденеңқимасы. 

Беттік ағынды сулар (беттік ағыс): Қоныстанған аумақтардан және 
кәсіпорындар алаңдарынан ағатын, құрылыстар жүйесімен су объектілеріне 
жіберілетін ластанған жаңбыр, еріген, суару-жуусулары. 

Гидрологиялық маусым: Шекарасы осы жер үшін гидрологиялық 
құбылыстардың күндерімен анықталатын табиғи су объектілерінің су тәртібі 
фазаларының бірі: су объектісінің жер асты қоректенуінің беттік және 
керісінше ауысуының артықшылығы, мұз қату кезеңінің басталуы мен 
аяқталуы және жер бетіндегі су температурасының 10°С арқылыөтуі. 

Жалпы ағыс коэффициенті: Белгілі бір уақыт кезеңінде (тәулік, ай, 
маусым, жыл) жаңбырлы кәріз жүйесіне түсетін, атмосфералық жауын-
шашынның барлық сомасынан, оның ішінде осы кезең ішінде аз қарқынды 
жауын-шашыннан түсетін беттік ағын санын (ағыс қабаты немесе көлемі) 
есепке алатын ағыскоэффициенті. 

Жаңбырлы кәріз жүйесі: Қоныстанған аумақтардан және кәсіпорын 
алаңдарынан жаңбырлы, еріген және суару-жуу суларын қабылдауды, 
тазартуды және шығаруды қамтамасыз ететін инженерлік құрылыстар 
кешені. 

Жергілікті тазарту құрылыстары: Абоненттің (қосалқы абоненттің) 
ағынды суларын коммуналдық немесе жаңбырлы кәріз жүйесіне ағызу 
(қабылдау) алдында тазалауға арналған құрылыстар менқұрылғылар. 

Заттың су объектісіне шекті рұқсат етілген тасталуы (ШРТ): 
Бақылау орнында су сапасының нормаларын қамтамасыз ету мақсатында су 
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объектісінің осы орында белгіленген тәртіпте бөлуге рұқсат етілген ағынды 
сулардағы уақыт бірлігіндегі заттыңсалмағы. 

Кәріздің жалпы қорытпа жүйесі: Тұрмыстық, өндірістік, дренаждық, 
беттік және суару-жуу орындарын қоса алғанда, ағынды сулардың барлық 
түрлерін тазартуға және бірлесіп бұруға арналған кәрізжүйесі. 

Қолайлы шешімдер әдісі: Сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
істері жөніндегі уәкілетті орган мақұлдаған қолданыстағы, ұйғарымды 
нормативтік талаптарды қолдануды білдіретін параметрлік нормаларды 
сақтауәдісі. 

Ластану көздері: Беттік және жер асты суларының сапасын 
нашарлататын, оларды пайдалануды шектейтін, сондай-ақ су объектілерінің 
түбі мен жағалауының жай- күйіне теріс әсер ететін зиянды заттардың су 
объектілеріне төгілуі немесе өзге де түсуі жүзеге асырылатынобъектілер. 

Реттеуші сыйымдылық (реттеуші резервуар): Қоныстанған 
аумақтардан және кәсіпорын алаңдарынан тазарту құрылыстарына беру 
кезіндегі беттік ағынды сулардың көлемін реттеуге арналғанқұрылыс. 

Санитарлық қорғау аймағы: Су құбыры құрылыстарын қорғау және 
орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау көздеріндегі су 
сапасының нашарлауын болдырмау мақсатында ерекше санитарлық-
эпидемиологиялық тәртіп белгіленетін аумақ және айдын. 

Су бұру жүйесі: Ағынды суларды жинауға, тасымалдауға, тазалауға 
және бұруға арналған инженерлік желілер мен құрылыстаркешені. 

Су құбыры желісі: Суды тұтыну орындарына беруге арналған 
құрылыстары бар құбырларжүйесі. 

Су объектілерінің ластануы: Беттік және жер асты суларының 
сапасын нашарлататын, пайдалануды шектейтін немесе су объектілерінің 
түбі мен жағалауының жай-күйіне теріс әсер ететін зиянды заттардың су 
объектілеріне төгілуі немесе өзге тәсілмен түсуі, сондай-ақ оларда 
пайдаболуы. 

Су объектісі: Судың құрлық бетінде оның жер бедерінің пішінінде 
немесе су тәртібінің шекарасы, көлемі мен шегі бар жер 
қойнауындашоғырлануы. 

Су объектісінің ассимиляциялау (икемдеу) қабілеті: Су объектісінің 
бақыланатын жармасында немесе су пайдалану орындарында су сапасының 
нормаларын бұзбай, уақыт бірлігінде заттардың белгілі бір салмағын 
қабылдауқабілеті. 

Су сапасын бақылау: Су сапасы көрсеткіштерінің белгіленген 
нормативтер мен талаптарға сәйкестігінтексеру. 

Су сапасының нормалары: Су пайдаланудың нақты түрлері үшін су 
сапасы көрсеткіштерінің белгіленгенмәндері. 

Су тәртібі: Су объектілеріндегі су деңгейлерінің, шығындары мен 
көлемдерінің уақыт бойыншаөзгеруі. 

Судағы заттың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШРК): Су 
пайдаланудың бір немесе бірнеше түрі үшін одан жоғары су жарамсыз 
болатын судағы заттыңконцентрациясы. 
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Су объектісі: Судың құрлық бетінде оның жер бедерінің пішінінде 
немесе су тәртібінің шекарасы, көлемі мен шегі бар жер 
қойнауындашоғырлануы. 

Су объектісінің ассимиляциялау (икемдеу) қабілеті: Су объектісінің 
бақыланатын жармасында немесе су пайдалану орындарында су сапасының 
нормаларын бұзбай, уақыт бірлігінде заттардың белгілі бір салмағын 
қабылдауқабілеті. 

Су сапасын бақылау: Су сапасы көрсеткіштерінің белгіленген 
нормативтер мен талаптарға сәйкестігінтексеру. 

Су сапасының нормалары: Су пайдаланудың нақты түрлері үшін су 
сапасы көрсеткіштерінің белгіленгенмәндері. 

Су тәртібі: Су объектілеріндегі су деңгейлерінің, шығындары мен 
көлемдерінің уақыт бойыншаөзгеруі. 

Судағы заттың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШРК): Су 
пайдаланудың бір немесе бірнеше түрі үшін одан жоғары су жарамсыз 
болатын судағы заттыңконцентрациясы. 

Суды ластаушы зат: Су сапасы нормаларының бұзылуына әкелетін 
судағызат. 

Судың сапасы: Су пайдаланудың нақты түрлеріне жарамдылығын 
анықтайтын судың құрамы мен қасиеттерініңсипаттамасы. 

Табиғи фондық концентрация: Су объектісінің жармасы суындағы 
заттардың концентрациясы, одан жоғарыда су объектісі антропогендік 
әсергеұшырамайды. 

Тұрақты ағыс коэффициенті: Су жинау бассейні бетінің түріне ғана 
байланысты ағыскоэффициенті. 

Фондық жарма: Су объектісінің суындағы заттардың фондық 
концентрациясы анықталатын су ағынының көлденеңқимасы. 

Фондық концентрация: Осы көзден басқа, қоспалардың барлық 
көздерінің әсерін ескеретін, есептік гидрологиялық жағдайларда су 
объектісінің фондық жармасындағы қоспалардың осы көзіне қатысты 
есептелетін, судағы заттың концентрациясы. 

Шоғырландыру сыйымдылығы (беттік ағынның жинақтаушысы): 
Қоныстану аумақтарынан және кәсіпорындардың алаңдарынан оларды 
кейіннен тазарту мақсатында беттік ағынды сулардың шығыны мен құрамын 
орташаландыруға, қабылдауға және жинауға арналғанқұрылыс. 
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А Қосымшасы 
(ақпараттық) 

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану амалдарымен 
жабдықтаудың, олардың орнықтылығын арттыратын қайта құруды 
және жетілдіруді жүргізу жөніндегі негізгі техникалық талаптар мен 
ұсыныстар 

 
Сызбанұсқалар және суреттер 

 

 
А.1-сурет. Елді мекеннің (қаланың) сумен жабдықтау жүйесінің 

сызбанұсқасы 
 а) жеке орталықтандырылған жүйе (елді мекенді сумен жабдықтау - 

үстіңгі көз, өндірістік аймақты сумен жабдықтау - жер асты сулары); 
б) біріктірілген орталықтандырылған жүйе (елді мекенді және 

өндірістік аймақты - үстіңгі көз); 
в)құрамажүйе(елдімекендітәуелсізекікөзденсуменжабдықтау-

үстіңгікөзжәне жер асты сулары, өндірістік аймақты сумен жабдықтау – жер 
астысулары): 

1 – су жинайтын құрылғы; 2 – бірінші көтеру деңгейіндегі сорғы 
станциясы; 3 – тазартуқұрылғылары;4–тазасудыңсұйыққоймасы;5–
екіншікөтерудеңгейіндегісорғы станциясы; 6 – сукернеуіш мұнара; 7 – су 
ағызғылар; 9 – бөліп тарататын су құбырының желісі; 9 – елді мекен; 10 – 
өндірістікаймақ 
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А Қосымшасы 
(ақпараттық) 
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А.2-сурет. Жер асты суларының орналасу жағдайы 
 1 – қысымды су сақтағыш қабат; 2 және 3 – қысымсыз қабат аралық 

қатпар; 4 – қалқыма су; 5 - өзеннің есебінен қоректенетін су сақтағыш қабат; 
6 – ұңғыма; 7 – шахталық құдық; 8 – шоғырландыратын құдық; 9 – жоғары 
көтерілетін бұлақ; 10 – ақпа бұлақ; NN1 – жер асты суларының орныққан 
деңгейі. 

 

 
 

А.3- сурет. Үстіңгі көзге негізделген су құбыры 
 

1 – су құбырының құрылғысы; 2 – бірінші көтеру деңгейіндегі сорғы 
станциясы; 3– суды өңдеуге арналған құрылғылар; 4 – таза судың 
сұйыққоймасы; 5 – екінші көтеру деңгейіндегі сорғы станциясы; 6 – су 
ағызғылар; 7 – сукернеуіш мұнара; 8 – су құбырының желісі. 
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А.4 – сурет. Жер астындағы көзге негізделген су құбыры 

 
1–біріншікөтерудеңгейіндегісорғыстанциясы;2–сұйық қойма;3–

екіншікөтеру деңгейіндегі сорғы станциясы; 4 – сукернеуіш мұнара; 5 – су 
құбырының желісі; 6 – сорғы; 7 – пневматикалыққондырғы. 

 
 

 
А.5-сурет.  Су жинайтын ұңғымалардың саңылаусыз 

қондырғыларының құрылғысы 
а - кондукторсыз; б - кондуктормен; 1 - сағалық келте құбыр; 2 - 

бұратын келте құбыр; 3 - тірек плитасы; 4 - резеңке төсем; 5 - кондуктор; 6 - 
отырғызу құбыры; 7 - суды көтеретін құбыр; 8 – электр кабелі; 9 - бетонды 
массив-іргетас. 



277
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құбырының желісі; 6 – сорғы; 7 – пневматикалыққондырғы. 
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отырғызу құбыры; 7 - суды көтеретін құбыр; 8 – электр кабелі; 9 - бетонды 
массив-іргетас. 

 
 
 

А.6 – сурет.  Құрылғылардың негізді технологиялық 
сызбанұсқалары 

 
а - жер асты суларын пайдаланған кезде; б - жер асты суларын жасанды 

толтыру жүйесін пайдаланған кезде; 1 және 11 - каптажды ұңғымалар; 2 - 
жылжымалы электр станциялары;3-судытазартатынстанция;4және12-
ауызсудыңсұйыққоймасы;5және 13 - сүзгіш-сіңіргіштер камерасы; 6 және 14 
- 2-ші көтеру деңгейіндегі сорғы станциясы; 7 - үстіңгі су көзі; 8 - су жиналғы 
және 1-ші көтеру деңгейіндегі сорғы станциясы; 9 - алдын ала суды дайындау 
құрылғысы; 10 - шоғырландыратын бассейндер; 15-хлорлайтын орын.
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А.7 – сурет. Ұңғымалардың резервтегі электрмен жабдықтау 
сызбанұсқасы: 

а - жоспар; б - электрлі сызбанұсқа; 1 - сүзгіш-сіңіргіштері бар 
ауызсудың сұйыққоймасы;2–жылжымалыыдысқасуалуғаарналғанқұдық; 3–
ұңғымағақызмет көрсетугеарналғаналаң;4-
төтеншежағдайлардауақытшаэлектрменжабдықтаукөзінен жұмыс істеуге 
арналған су жинайтын ұңғыма; 5 - кабель; 6 - жылжымалы электр станциясы; 
7 - кірме автожол; 8 - жылжымалы электр станциясы сыртқа шығаратын 
панелі; 9 - бататын сорғыларды басқару станциялары; 10 – бататынсорғылар. 
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А.7 – сурет. Ұңғымалардың резервтегі электрмен жабдықтау 
сызбанұсқасы: 

а - жоспар; б - электрлі сызбанұсқа; 1 - сүзгіш-сіңіргіштері бар 
ауызсудың сұйыққоймасы;2–жылжымалыыдысқасуалуғаарналғанқұдық; 3–
ұңғымағақызмет көрсетугеарналғаналаң;4-
төтеншежағдайлардауақытшаэлектрменжабдықтаукөзінен жұмыс істеуге 
арналған су жинайтын ұңғыма; 5 - кабель; 6 - жылжымалы электр станциясы; 
7 - кірме автожол; 8 - жылжымалы электр станциясы сыртқа шығаратын 
панелі; 9 - бататын сорғыларды басқару станциялары; 10 – бататынсорғылар. 

 
А.8-сурет. Жағалық түрдегі үстіңгі су көздерінің су 

жиналғылары (нұсқа) 
1 - планктонның көшпелі қабаты; 2 - жүзбелі қабыршақтар; 3 – 

торлары жазық су қабылдайтын терезелер; 4 - айналма торлар; 5 - жер 
бетіндегі павильон; 6 - электр жабдығына арналған жай; 7 - көпір; 8 - 
жағалық шөгінділер; 9 - машина залы; 10 - түптің шөгінділері. 

 
 
 



280

 

   

 
А.9-сурет. Бір сатылы тазарту желісі бойынша суды тазартатын 

станцияларда реагенттерді дайындауға және мөлшерлеуге арналған 
құрылғылардың сызба нұсқасы: 

 а-басжоспар;б-негізгісызбанұсқа;1-
кіргізуқұрылғыларыменшағынсүзгіштері бар байланыс тұндырғыларының 
блогы; 2 - қызметтік жайлардың блогы; 3 - реагент шаруашылығы; 4 - 
жұмсалатын хлордың қоймасы бар хлорлайтын орын; 5 – ауызсудың 
сұйыққоймасы; 6 - 2-ші көтеру деңгейіндегі сорғы станциясы; 7 - құм 
шаруашылығы; 8 - жуып-шаятын суды өңдейтін құрылғы; 9 - тұнбаны 
өңдейтін құрылғы; 10 - радиацияға қарсы баспана; 11 - суды іріктеп алуға 
арналған камералар; 12 - сүзгіш-сіңіргіштердің камералары; 13 - коагулянт 
немесе әктің бекітпе багы; 14 - коагулянтты дымқыл сақтау багы;15-
коагулянттыңшығысбагы;16-механикалықараластырғышыбарәктіңшығыс 
багы; 17 - коагулянт немесе әктің мөлшерлеуші агрегаты; 18 - гидроциклон; 
19 - әкті сүттіңәлсізерітіндісініңбұлғауышы;20-
әктісүттіңкүштіерітіндісініңбұлғауышы;21- әктіашытқыныжуып-
шаюғаарналғаныдыс;22-әктіашытқынысақтайтынбак;23-әкті сүттің сорғы-
мөлшерлегіші; 24 - байланыс камерасы; 25 - шағын сүзгіштер немесе 
барабанды торлар; 26 - далдалы араластырғыш; 27 - байланысушы 
тұндырғыш; 28 - жуып-шаятынсудыберетінсорғы;29-
қиыршықтассызқұбырлыбөліптаратужүйесі;30- жуып-шаятын суды бұру; 31 - 
2-ші көтеру деңгейіндегі сорғы. 
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А.9-сурет. Бір сатылы тазарту желісі бойынша суды тазартатын 

станцияларда реагенттерді дайындауға және мөлшерлеуге арналған 
құрылғылардың сызба нұсқасы: 

 а-басжоспар;б-негізгісызбанұсқа;1-
кіргізуқұрылғыларыменшағынсүзгіштері бар байланыс тұндырғыларының 
блогы; 2 - қызметтік жайлардың блогы; 3 - реагент шаруашылығы; 4 - 
жұмсалатын хлордың қоймасы бар хлорлайтын орын; 5 – ауызсудың 
сұйыққоймасы; 6 - 2-ші көтеру деңгейіндегі сорғы станциясы; 7 - құм 
шаруашылығы; 8 - жуып-шаятын суды өңдейтін құрылғы; 9 - тұнбаны 
өңдейтін құрылғы; 10 - радиацияға қарсы баспана; 11 - суды іріктеп алуға 
арналған камералар; 12 - сүзгіш-сіңіргіштердің камералары; 13 - коагулянт 
немесе әктің бекітпе багы; 14 - коагулянтты дымқыл сақтау багы;15-
коагулянттыңшығысбагы;16-механикалықараластырғышыбарәктіңшығыс 
багы; 17 - коагулянт немесе әктің мөлшерлеуші агрегаты; 18 - гидроциклон; 
19 - әкті сүттіңәлсізерітіндісініңбұлғауышы;20-
әктісүттіңкүштіерітіндісініңбұлғауышы;21- әктіашытқыныжуып-
шаюғаарналғаныдыс;22-әктіашытқынысақтайтынбак;23-әкті сүттің сорғы-
мөлшерлегіші; 24 - байланыс камерасы; 25 - шағын сүзгіштер немесе 
барабанды торлар; 26 - далдалы араластырғыш; 27 - байланысушы 
тұндырғыш; 28 - жуып-шаятынсудыберетінсорғы;29-
қиыршықтассызқұбырлыбөліптаратужүйесі;30- жуып-шаятын суды бұру; 31 - 
2-ші көтеру деңгейіндегі сорғы. 

 

   

 

 
А.10-сурет. Суды беру мен бөлудің жүйелерінің су ағызғылары мен 

магистральды құбыр желілерінен ауызсуды алуға арналған құрылғысы 
1 - желінің төмен нүктелерінде суды алуға арналған құдық; 2 - келте 

құбыр; 3 - жапқыш; 4 - магистральды құбыр; 5 - сүзгіш-сіңіргіш арқылы 
ауаны кіргізу; 6 - желінің жоғары нүктелеріндегі сүзгіш-сіңіргіші бар құдық; 
7 - жергілікті материалдардан жасалған сүзгіш-сіңіргіш; 8 - ауа өткізгіш; 9 - 
металл тор; 10 - қиыршық тасты жүктеме; 11 - сүзетін қабат. 
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А.11-сурет. Жоғары дәйектілікпен және қауіпсіз жұмыс істейтін 

хлоратордың құрылысы 
1 - сорғы; 2 - хлорды мөлшерлегіш; 3 - хлорды мөлшерлегіш тамбуры; 

4 -тармақты желдеткіш камера; 5 - сорып шығаратын желдеткіш камера; 6 - 
кезекшінің бөлмесі; 7 - санитарлық торап; 8 - контейнерлердің қоймасы; 9 - 
вестибюль; 10 - тамбур; 11 - хлор салынған контейнерлер; 12 - скруббер; 13 - 
бейтараптандыратын ерітіндісі бар сұйыққойма;14-сүзгіш;15-
лайжинағыш;16-азоттыбаллон;17–хлорды буландырғыш; 18 - хлоратор. 
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А.11-сурет. Жоғары дәйектілікпен және қауіпсіз жұмыс істейтін 

хлоратордың құрылысы 
1 - сорғы; 2 - хлорды мөлшерлегіш; 3 - хлорды мөлшерлегіш тамбуры; 

4 -тармақты желдеткіш камера; 5 - сорып шығаратын желдеткіш камера; 6 - 
кезекшінің бөлмесі; 7 - санитарлық торап; 8 - контейнерлердің қоймасы; 9 - 
вестибюль; 10 - тамбур; 11 - хлор салынған контейнерлер; 12 - скруббер; 13 - 
бейтараптандыратын ерітіндісі бар сұйыққойма;14-сүзгіш;15-
лайжинағыш;16-азоттыбаллон;17–хлорды буландырғыш; 18 - хлоратор. 

 

 

   

 
А.12-сурет. Шойын және болат құбырларда ұзына бойының 

жарылған жерлерін бітеудің сызбанұсқасы 
1 — болат немесе шойын құбыр; 2 — қалыңдығы 5—10 мм резеңке 

төсем; 3 — қалыңдығы 2—3 мм табақ болат; 4— жұмсақ болат сымнан 
жасалған шиыршық; 5 — қалыңдығы 5 мм болаттан жасалған қамыт және 
болт M12. 

 

А.13-сурет. Шойын және болат құбырлардағы көлденең жарылған 
жерлерін бітеудің сызбанұсқасы 

1 — резеңке төсем; 2 — табақ және тілме болаттан жасалған қамыт; 3 
— қарамайланған арқан; 4 — асбестті цементті қоспамен немесе цементтің 
ерітіндісімен кертпе; 5 — түйіскен жеріндегі көлденең жарық; 6 — 
қарамайланған арқанмен орау. 
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 А.14-сурет. Көлденең жарылған жерлерді брезентпен немесе 

қарақағазбен 6—8 қабат етіп үстінен қаңылтырмен қамыттарды кигізіп 
бітеудің сызбанұсқасы  

 1 — брезент (ораған кезде қара май (гудрон) жағылады); 2 — 
қаңылтыр темір; 3 — брезенттен жасалған орам; 4 — қамыттар. 

 

А.15- сурет. Бүлінген құбырларларды жөндеу жалғастырғышының 
көмегімен ауыстырудың сызбанұсқасы 

1 — жөндеу жалғастырғышы; 2 — жергілікті қиыршық таспен көму; 3 
— козелдар; 4— құмсебу 
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 А.14-сурет. Көлденең жарылған жерлерді брезентпен немесе 

қарақағазбен 6—8 қабат етіп үстінен қаңылтырмен қамыттарды кигізіп 
бітеудің сызбанұсқасы  

 1 — брезент (ораған кезде қара май (гудрон) жағылады); 2 — 
қаңылтыр темір; 3 — брезенттен жасалған орам; 4 — қамыттар. 

 

А.15- сурет. Бүлінген құбырларларды жөндеу жалғастырғышының 
көмегімен ауыстырудың сызбанұсқасы 

1 — жөндеу жалғастырғышы; 2 — жергілікті қиыршық таспен көму; 3 
— козелдар; 4— құмсебу 

 

   

 

 
 

А.16-сурет. Диаметрлері әр түрлі құбырларды дәнекерленген 
жалғаулардың көмегімен жалғаудың сызбанұсқасы 

 
1 — болат ернемек; 2 — болат құбырдан немесе қалыңдығы 6-10 мм 

тілмеболаттан жасалғансақиналар;3—қарамайланғанарқандар;4—
асбесттіцементтіқоспаменнемесе цементтің ерітіндісімен кертпе; 5 — болт; 6 
— саңылау 10-12 мм; 7 — дәнекерленген құрастырма;8—бұрыштар100/10;9—
М16болтынаарналғансаңылауД=18мм;10—6 мм жіктің дәнекерленген 
құрастырмасы. 

 

 
А.17-сурет. Диаметрі 600 мм дейін құбырларлардың шеттерін 

жабудың сызбанұсқасы 
1 — кордалы резеңкеден жасалған шар; 2 — анкерлі болттар; 3 — ағаш 

тығындар; 4 —тілме темірден жасалған қамыттар. 
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А.18-сурет. Диаметрлері әр түрлі құбырларды ағаш сыналардың 

көмегімен жалғаудың және құбырларды сұрт топырақты қоспамен 
бітеудің сызбанұсқасы 

1 — тілме темірден жасалған қамыт; 2 — сыналарды бекітуге арналған 
қамыт; 3 — карамайлыиірмелітығындама;4—сұртопырақтықоспанытөгу;5—
негізгісына;6— қосалқы сына; 7 — сыналардың ұштары(кесіледі). 

А.19-сурет.Сүзгіш-сіңіргіштермен жабдықталған 
сұйыққоймалардан суды мотосорғымнен алудың сызбанұсқасы 

1 — сүзгіш-сіңіргіштердің камерлары; 2 — өрт сөндіретін гидранты 
және бұратын құбырында жапқышы бар камера; 3 — мотосорғыға арналған 
орын; 4 — құятын құбыр; 5— жеткізетін құбыр. 
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А.18-сурет. Диаметрлері әр түрлі құбырларды ағаш сыналардың 

көмегімен жалғаудың және құбырларды сұрт топырақты қоспамен 
бітеудің сызбанұсқасы 

1 — тілме темірден жасалған қамыт; 2 — сыналарды бекітуге арналған 
қамыт; 3 — карамайлыиірмелітығындама;4—сұртопырақтықоспанытөгу;5—
негізгісына;6— қосалқы сына; 7 — сыналардың ұштары(кесіледі). 

А.19-сурет.Сүзгіш-сіңіргіштермен жабдықталған 
сұйыққоймалардан суды мотосорғымнен алудың сызбанұсқасы 

1 — сүзгіш-сіңіргіштердің камерлары; 2 — өрт сөндіретін гидранты 
және бұратын құбырында жапқышы бар камера; 3 — мотосорғыға арналған 
орын; 4 — құятын құбыр; 5— жеткізетін құбыр. 

 

 

   

 
 

 
А.20-сурет. Сарқынды сұйықтықты қайта ағызатын құрылғыға 
арналған канализациялық желілерде бүлінген құбырларды жаңасымен 
ауыстырудың  сызбанұсқасы 

1 — канализациялық желі; 2 — козелдар (көміледі); 3 — воронка; 4 — 
қазудың шекарасы; 5 — құм төгу; 6 — жергілікті топырақты төгу 

 
 
 

А.21-сурет. Ағынды суды айналма науаға ағызып шығарудың 
сызбанұсқасы 

1 — сорғы; 2 — науа; 3 — желідегі құдықтар; 4 — коллектордың 
бүлінген бөлігі; 5— үйінді; 6 — құбыр. 
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А.22-cурет. Сүзгіш 
1—жоғарғышүмек;2—манометр;3—ауаныжіберугеарналғанкран;4—

алмалы қақпақ;5—сүзгіштіңкорпусы;6—жуып-шайылғанқұм;7—жуып-
шайылғанқиыршық тас; 8 — жоғарғы дренажды плита; 9 — белсендірілген 
көмір; 10 — төменгі дренажды плита; 11 — төменгі шүмек; 12 — 
сүзгіштіңтүбі. 
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А.22-cурет. Сүзгіш 
1—жоғарғышүмек;2—манометр;3—ауаныжіберугеарналғанкран;4—

алмалы қақпақ;5—сүзгіштіңкорпусы;6—жуып-шайылғанқұм;7—жуып-
шайылғанқиыршық тас; 8 — жоғарғы дренажды плита; 9 — белсендірілген 
көмір; 10 — төменгі дренажды плита; 11 — төменгі шүмек; 12 — 
сүзгіштіңтүбі. 

 

 

 

   

 
А.23-сурет. Екі секциялы тоған-тұндырғыштың сұлбасы 

1 - жаңбырлы кәріз коллекторы; 2 - тарату камерасы; 3 - жеткізуші 
құбыр; 4 - май- мұнай өнімдерін ұстауға арналған бөлік; 5 - тұндырғыш 
секция; 6 - қоқыс ұстайтын тор; 7- жартылай жүктелген қалқандар; 8 - май-
мұнай жылытқыштарды қабылдағыш; 9 - май-мұнай өнімдерін тұндыруға 
арналған сыйымдылық; 10 - су жинау құдығы; 11 - тазартылған суды ағызу 
камерасы; 12 - кіреберіс жол; 13 - бөлгіш бөгет. 

 
 
 

 
А.24-сурет. Төрт секциялы тоған-тұндырғыштың сұлбасы 

1 - жаңбыр кәріз коллекторы; 2-Тарату камерасы; 3 - жеткізуші құбыр; 
4 - ауыстырып қосу камерасы; 5 - шашыратқыш шығарылым; 6 - қоқыс 
ұстайтын тор; 7- жартылай жүктелген қалқандар; 8 - май-мұнай өнімдерін 
тұндыруға арналған сыйымдылық; 9 - су ағызу; 10 - май-мұнай өнімдерін 
қабылдағыш; 11- май-мұнай өнімдерін ұстауға арналған бөлік; 12 - 
тұндырғыш секциясы; 13 - бөлу бөгеті; 14 - тазартылған суды ағызу 
камерасы; 15 - кірме жол; 16 - су жинау құдықтары 
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А.25-сурет. Қосымша секциясы бар тоған-тұндырғыштың тұндыру 

сұлбасы 
1 - жаңбырлы кәріз коллекторы; 2 - тарату камерасы; 3 - жеткізуші 

құбыр; 4 - шығару; 5- бұрылмалы саңылаулы құбыр; 6 - жартылай жүктелген 
қалқандар; 7 - май-мұнай өнімдерін тұндыруға арналған сыйымдылық; 8 - су 
жинау құдығы; 9 - су ағызу; 10 - тұндырғыш секциясы; 11 - қосымша 
тұндыру секциясы; 12 - тарату бөгеті; 13 - тазартылған суды ағызу камерасы; 
14 - кірме жол 

 

 
 
 

А.26-сурет. Сүзгісі бар каскадты тоған-тұндырғыштың сұлбасы 
1 - алғашқы тұндырғыштың секциясы; 2 - қосымша тұндырғыш 

секциясы; 3 - тазартудың сүзгісі; 4 - қоқыс ұстайтын тор; 5 - май-мұнай 
өнімдерін айдауға арналған құрылғы; 6 - май-мұнай өнімдерін қабылдағыш; 7 
- жартылай батырмалы қалқандар; 8 - су ағызғыш; 9 - шашыратқыш шығару; 
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А.25-сурет. Қосымша секциясы бар тоған-тұндырғыштың тұндыру 

сұлбасы 
1 - жаңбырлы кәріз коллекторы; 2 - тарату камерасы; 3 - жеткізуші 

құбыр; 4 - шығару; 5- бұрылмалы саңылаулы құбыр; 6 - жартылай жүктелген 
қалқандар; 7 - май-мұнай өнімдерін тұндыруға арналған сыйымдылық; 8 - су 
жинау құдығы; 9 - су ағызу; 10 - тұндырғыш секциясы; 11 - қосымша 
тұндыру секциясы; 12 - тарату бөгеті; 13 - тазартылған суды ағызу камерасы; 
14 - кірме жол 

 

 
 
 

А.26-сурет. Сүзгісі бар каскадты тоған-тұндырғыштың сұлбасы 
1 - алғашқы тұндырғыштың секциясы; 2 - қосымша тұндырғыш 

секциясы; 3 - тазартудың сүзгісі; 4 - қоқыс ұстайтын тор; 5 - май-мұнай 
өнімдерін айдауға арналған құрылғы; 6 - май-мұнай өнімдерін қабылдағыш; 7 
- жартылай батырмалы қалқандар; 8 - су ағызғыш; 9 - шашыратқыш шығару; 

 

   

10 - су ағызғыш; 11 - қысқы кезеңде жұмыс істеуге арналған су ағызғыш; 12 - 
саңылау құбыры; 13 - тазартылған суды ағызуға арналған галерея; 14 - түптік 
шығарғыш; 15 - май-мұнай өнімдерін тұндыруға арналған сыйымдылық; 16 - 
су жинау құдығы; 17 - қатты шөгінді жинауға арналған сүзгісі бар алаң; 18 - 
бөлгіш бөгет; 19 - жаңбырлы кәріз коллекторы; 20 - тарату камерасы; 21 - 
жеткізуші құбыр; 22 - кірме жол; 23 - галереяға сүзгіден су шығаруға 
арналғантесіктер 

 

 
А. 27-сурет. Тұрақты қалқанды қоршаудың сұлбасы 

1 - жаңбырлы кәріз коллекторы; 2 - тарату камерасы; 3 - жеткізуші 
құбыр; 4 - қалқымалы бондық қоршау; 5 - темірбетонды аспалы қабырға; 6 - 
қалқан қақпағы 

 
А.28-сурет. Жабық үлгідегі екі секциялы тазарту құрылысының 

сұлбасы 
1-тарату камерасы; 2 - жеткізуші құбыр; 3 - ауыстырып қосу 

камерасы; 4 - тарату науасы; 5 - қоқыс ұстайтын тор; 6 - тұндырғыш 
секциясы; 7 - май-мұнай өнімдерін қабылдағыш; 8 - май-мұнай өнімдерін 
тұндыруға арналған сыйымдылық; 9 - су жинағыш құдық; 10 - тазартудың 
сүзгісі; 11 - тазартылған суды жинауға арналған галерея; 12 - жаңбырлы 
кәріздің коллекторы 
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Б Қосымшасы 
(ақпараттық) 

Б.1 кесте - Ауызсудың гигиеналық талаптары және 
нормативтер Індетке қатысты ауызсудың қауіпсіздігінің 

нормативтері (микробиологиялық және 
паразитологиялық көрсеткіштер бойынша) 

 
Көрсеткіштер Өлшем бірлігі Нормативтер 

Қызуға шыдамды 
колиформды бактериялар 

100 мл-дегі бактериялар 
саны * (1) 

Жоқ 

Жалпы колиформды 
бактериялар *(2) 

100 мл-дегі бактериялар 
саны * (1) 

Жоқ 

Жалпы микробты сан *(2) 1 мл-деқұралатынбактерия 
колонияларыныңсаны 

50-ден көп 
емес 

Колифагтар *(3) 100 мл-дегі түйіндік 
құраушы бірліктердің (ТҚБ) 
саны 

Жоқ 

Сульфитредуциялаушы 
клостридиялардың 
споралары *(4) 

20 мл-дегі споралар саны Жоқ 

Бауырқұрттың цисталары *(3) 50 л-гі цисталар саны Жоқ 
 
Ескертулер: 
*(1) Анықтау кезінде судың іріктеп алынған сынамасының 100 мл 

бойынша үш мәрте зерттеу жүргізіледі. 
*(2) Нормативтің 12 айдың ішінде сыртқы және ішкі су құбырының 

желісіндегі суды бөлетіннүктелерденіріктепалынатынсынамалардың95%-
нанасуынажолберілмейді,жыл ішінде зерттелетін сынамалардың саны 100-
ден кем болмауыкерек. 

*(3) Анықтау суды бөліп тарататын желіге берудің алдында үстіңгі 
көздерден сумен жабдықтайтын жүйелерде ғана жүргізіледі. 

*(4) Анықтау суды өңдеудің технологиясының тиімділігін бағалау 
кезінде жүргізіледі. 
 

Б.2 кесте - Ауызсудың химиялық құрамы бойынша 
зиянсыздығының нормативтері 

 
 

Көрсеткіштер 
 
Өлшеу 
бірліктері 

 
Нормативтер (шекті 

жол берілетін 
шоғырланулар 

(ШЖШ), артық емес 

 
Зияндыл
ық тың 

көрсеткі
ші* 

 
Қауіпті
лі к 
тобы 

Талдап жинақталған 
көрсеткіштер 
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Б Қосымшасы 
(ақпараттық) 

Б.1 кесте - Ауызсудың гигиеналық талаптары және 
нормативтер Індетке қатысты ауызсудың қауіпсіздігінің 

нормативтері (микробиологиялық және 
паразитологиялық көрсеткіштер бойынша) 

 
Көрсеткіштер Өлшем бірлігі Нормативтер 

Қызуға шыдамды 
колиформды бактериялар 

100 мл-дегі бактериялар 
саны * (1) 

Жоқ 

Жалпы колиформды 
бактериялар *(2) 

100 мл-дегі бактериялар 
саны * (1) 

Жоқ 

Жалпы микробты сан *(2) 1 мл-деқұралатынбактерия 
колонияларыныңсаны 

50-ден көп 
емес 

Колифагтар *(3) 100 мл-дегі түйіндік 
құраушы бірліктердің (ТҚБ) 
саны 

Жоқ 

Сульфитредуциялаушы 
клостридиялардың 
споралары *(4) 

20 мл-дегі споралар саны Жоқ 

Бауырқұрттың цисталары *(3) 50 л-гі цисталар саны Жоқ 
 
Ескертулер: 
*(1) Анықтау кезінде судың іріктеп алынған сынамасының 100 мл 

бойынша үш мәрте зерттеу жүргізіледі. 
*(2) Нормативтің 12 айдың ішінде сыртқы және ішкі су құбырының 

желісіндегі суды бөлетіннүктелерденіріктепалынатынсынамалардың95%-
нанасуынажолберілмейді,жыл ішінде зерттелетін сынамалардың саны 100-
ден кем болмауыкерек. 

*(3) Анықтау суды бөліп тарататын желіге берудің алдында үстіңгі 
көздерден сумен жабдықтайтын жүйелерде ғана жүргізіледі. 

*(4) Анықтау суды өңдеудің технологиясының тиімділігін бағалау 
кезінде жүргізіледі. 
 

Б.2 кесте - Ауызсудың химиялық құрамы бойынша 
зиянсыздығының нормативтері 

 
 

Көрсеткіштер 
 
Өлшеу 
бірліктері 

 
Нормативтер (шекті 

жол берілетін 
шоғырланулар 

(ШЖШ), артық емес 

 
Зияндыл
ық тың 

көрсеткі
ші* 

 
Қауіпті
лі к 
тобы 

Талдап жинақталған 
көрсеткіштер 

 

   

Сутегі көрсеткіші Бірлікте
р Рн 

6-9 шегінде   

Жалпы 
минералдану 
(құрғақ қалдық) 

Мг/л 1000 (1500)**   

Жалпы кермектігі Мг-экв./л 7,0 (10)**   

Перманганатты 
қышқылдануы 

Мг/л 5,0   

Мұнай өнімдері, 
жиынтық 

Мг/л 0,1   

Беткі белсенді заттектер 
(ББЗ), анионды белсенді 

Мг/л 0,5   

Фенолды көрсеткіш Мг/л 0,25   

Бейорганикалық заттектер 

Алюминий (Al (3+) Мг/
л 

0,5 С.-т. 2 

Барий (Ba (2+) -“- 0,1 -“- 2 

Бериллий (Be (2+) -“- 0,0002 -“- 1 

Бор (B, жиынтық) -“- 0,5 -“- 2 

Темір (Fe, жиынтық) -“- 0,3 (1,0)** Орг. 
3 

3 

Кадмий (Cd, жиынтық) -“- 0,001 С.-т. 2 

Марганец (Mn, жиынтық) -“- 0,1 (0,5)** Орг. 3 

Мыс (Cu, жиынтық) -“- 1,0 -“- 3 

Молибден (Мо, 
жиынтық) 

-“- 0,25 С.-т. 2 

Күшән (As, жиынтық) -“- 0,05 С.-т. 2 

Никель (Ni, жиынтық) Мг/
л 

0,1 С.-т. 3 

Нитраттар (по (3-) -“- 45 С.-т. 3 

Сынап (Нg, жиынтық) -“- 0,0005 С.-т. 1 

Қорғасын (Pb, жиынтық) -“- 0,3 -“- 2 

Селен (Se, жиынтық) -“- 0,1 -“- 2 

Стронций (Sr (2+) -“- 7,0 -“- 2 

Сульфаттар (SO4 (2-) -“- 500 Орг. 4 

Фторидтер (F (-)     

Климаттық аудандар үшін 

- I және II -“- 1,5 С.-т. 2 

- III -“- 1,2  2 
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Хлоридтер (Cl (-) -“- 350 Орг. 4 

Хром (Cr (6+) -“- 0,05 С.-т. 3 

Цианидтер (CN”) -“- 0,035 -“- 2 

Мырыш (Zn (2+) -“- 5,0 Орг. 3 

Органикалық заттектер 

Гамма-ГЦХЗ (линдан) -“- 0,002*
** 

С.-
т. 

1 

ДДТ 
(изомерлердің 
жиынтығы) 

-“- 0,002*
** 

-“- 2 

2,4-Д -“- 0,03**
* 

-“- 2 

 
Ескертулер:  
* Норматив сол бойынша белгіленген заттектердің зияндылығының 

лимиттеуші белгісі: "с.-т. " - санитарлық-токсикологиялық, "орг" - 
органолептикалық. 

** Жақшаларда көрсетілген шама, елді мекендегі санитарлық-
эпидемиологиялық ахуалды бағалаудың және суды дайындаудың 
қолданылатын технологиясының негізінде, сәйкесінше аумақтағы 
мемлекеттік санитарлық бас дәрігердің нақтылы сумен жабдықтау жүйесіне 
арналған қаулысы бойынша белгіленуі мүмкін. 

*** Нормативтер ДДҰ ұсыныстарына сәйкес қабылданды. 
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Хлоридтер (Cl (-) -“- 350 Орг. 4 

Хром (Cr (6+) -“- 0,05 С.-т. 3 

Цианидтер (CN”) -“- 0,035 -“- 2 

Мырыш (Zn (2+) -“- 5,0 Орг. 3 

Органикалық заттектер 

Гамма-ГЦХЗ (линдан) -“- 0,002*
** 

С.-
т. 

1 

ДДТ 
(изомерлердің 
жиынтығы) 

-“- 0,002*
** 

-“- 2 

2,4-Д -“- 0,03**
* 

-“- 2 

 
Ескертулер:  
* Норматив сол бойынша белгіленген заттектердің зияндылығының 

лимиттеуші белгісі: "с.-т. " - санитарлық-токсикологиялық, "орг" - 
органолептикалық. 

** Жақшаларда көрсетілген шама, елді мекендегі санитарлық-
эпидемиологиялық ахуалды бағалаудың және суды дайындаудың 
қолданылатын технологиясының негізінде, сәйкесінше аумақтағы 
мемлекеттік санитарлық бас дәрігердің нақтылы сумен жабдықтау жүйесіне 
арналған қаулысы бойынша белгіленуі мүмкін. 

*** Нормативтер ДДҰ ұсыныстарына сәйкес қабылданды. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

В Қосымшасы 
(ақпараттық) 

Сужолдары құбырларының жалғастырғыштары мен байланыстырғыш 
элементтерінің түрлері 

 
Түрлі диаметрдегі 
құбырларды 
жалғауға арналған 
байланыстырғыш 
муфта 

 
 

Құбырлардың жүру бағытын 
өзгеріссіз су құбырының түрлі 
бөліктерін, құбырдың, жеңнің, 

шлангінің екі бөлігін жалғау үшін 
пайданылады. Бұл деталь жалғанатын 
құбырдың диаметрі мен материалына 

сәйкес келеді. Негізгі фнкциясы – 
герметикалық жалғау. 

 

Бір диаметрдегі 
құбырларды 
жалғауға арналған 
байланыстырғыш 
муфта 

 

 

Т-тәрізді 
жалғастырғыш 

 

 

Үш құбырды бір-бірімен 
жалғайды және бір құбыр екінші 

құбырға 90°бұрышпен келеді. 
 

Бұрыштық 
 

 

Бірі екіншісіне тік бұрышпен 
келетін құбырларды жалғау үшін 

қолданылады, сөйтіп құбыр бағытын 
өзгертеді. Ауытқу бұрышы 90° немесе 

45° болып келеді. 
 

Айқыш 
жалғастырғыш 

 

Құбырдың 4 бағытта тармақталуы 
үшін қолданылады, бір-біріне 90° 
бұрышпен келетін 4 шығысы бар. 

Иін 

 

Құбырларды бірыңғай тізбекке жалғау 
үшін қолданылады. 

 
Бұрандамалы 
қосылыс 

 

 
 

Бұрандасы бар суқұбырларын 
қосу үшін қолданылады. 
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Г Қосымшасы 
(ақпараттық) 

Канализация құбырларының жалғастырғыштары мен 
байланыстырғыш элементтерінің түрлері 

 
Қақпағы бар 
кәріздік ревизия 

 

 

Кәріз құбыржолдарының 
инспекциялау үшін ішкі 
шаруашылық-тұрмыстық 
кәріздік жүйелерде қолданылады. 
Бұралып ашылатын қақпақты 
арқасында бітелген-бітелмегенін 
тексеру немесе оны тазарту үшін 
кәріздік жүйенің ішін қарауға 
жеңіл әрі қарапайым мүмкіндік 
бар. 

Жылжымалы муфта 

 

Жан-жағынан тығыздағыш 
резеңке шығыршық астына керек 
қуысы бар. Муфтаның сындарлы 
ерекшелігі жинақтау кезінде 
оның құбырдың сыртқы бетімен 
жеңіл сырғуына мүмкіндік беріп, 
жөндеу жұмыстарын әсіресе, қол 
жетпейтін жерлерде жүргізуді 
жеңілдетеді. Құбырды жөндеу 
және пайдалануға беру мерзімін 
қысқартуға септігін тигізеді. 

Пластикалық кәріз 
бітеуіші 

 

Құбыржолдарының белгілі бір 
бөлігін жауып қоюға немесе науа 
бұру жүйелерін салу кезінде оны 
толықтай жабуға арналған. 
Сонымен қатар бүйіржақ 
саңылауларды уақытша немесе 
пайдалану уақыты бойы бітеу 
үшін қолданылады. 

Компенсациялық 
келте құбыр 

 

Минералдандырылған 
полипропиленнен жасалған. 
Материалдың ерекше 
молекулалық құрылымы мен 
жоғары тығыздығы тек қана 
ауадағы емес, сонымен қатар 
корпустағы шуды да тартады. 
Бұл материал керемет 
механикалық және акустикалық 
қасиеттер беріп, болашақта 
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Г Қосымшасы 
(ақпараттық) 

Канализация құбырларының жалғастырғыштары мен 
байланыстырғыш элементтерінің түрлері 

 
Қақпағы бар 
кәріздік ревизия 

 

 

Кәріз құбыржолдарының 
инспекциялау үшін ішкі 
шаруашылық-тұрмыстық 
кәріздік жүйелерде қолданылады. 
Бұралып ашылатын қақпақты 
арқасында бітелген-бітелмегенін 
тексеру немесе оны тазарту үшін 
кәріздік жүйенің ішін қарауға 
жеңіл әрі қарапайым мүмкіндік 
бар. 

Жылжымалы муфта 

 

Жан-жағынан тығыздағыш 
резеңке шығыршық астына керек 
қуысы бар. Муфтаның сындарлы 
ерекшелігі жинақтау кезінде 
оның құбырдың сыртқы бетімен 
жеңіл сырғуына мүмкіндік беріп, 
жөндеу жұмыстарын әсіресе, қол 
жетпейтін жерлерде жүргізуді 
жеңілдетеді. Құбырды жөндеу 
және пайдалануға беру мерзімін 
қысқартуға септігін тигізеді. 

Пластикалық кәріз 
бітеуіші 

 

Құбыржолдарының белгілі бір 
бөлігін жауып қоюға немесе науа 
бұру жүйелерін салу кезінде оны 
толықтай жабуға арналған. 
Сонымен қатар бүйіржақ 
саңылауларды уақытша немесе 
пайдалану уақыты бойы бітеу 
үшін қолданылады. 

Компенсациялық 
келте құбыр 

 

Минералдандырылған 
полипропиленнен жасалған. 
Материалдың ерекше 
молекулалық құрылымы мен 
жоғары тығыздығы тек қана 
ауадағы емес, сонымен қатар 
корпустағы шуды да тартады. 
Бұл материал керемет 
механикалық және акустикалық 
қасиеттер беріп, болашақта 

 

   

жербеті имараттарын 
(коттедждер, көппәтерлі үйлер, 
өндірістік құрылыстар, 
ауруханалар, қонақүй 
кешендерін және т.б.) салғанда 
пайдалану үшін идеалды жағдай 
жасайды. Жылдам, сенімді кең 
қонышты қосылыстардың 
арқасында жүйе салуға және 
монтаждауға өте қолайлы және 
талғампаз тапсырысшының кез 
келген талабына жауап береді. 

Айқаспа 
 

 

Кәріздік біржазықтықты 
айқаспа тұрғын, әкімшілік, 
өндірістік ғимараттар ішінде 
шаруашылық-нәжіс 
ағындыларын тасымалдайтын 
негізгі кәріздік тік құбырлардан 
тарайтын екі тармақты 
монтаждау үшін қолданылады. 
Полипропиленнен жасалған ПП 
айқаспаның ішікі беті жылтыр 
болғандықтан, канализация 
құбыржолдарының бітелу қаупі 
азаяды. Кәріз айқаспаларында 
ағатын судың шу деңгей төмен 
болады, 95⁰С ыстық судың 
әсеріне, химиялық жуғыш 
заттарға төзімді болып келеді 
және оларды бояудың қажеті 
жоқ, кең қонышты 
конструкцияның арқасында 
оларды монтаждау жеңіл, 
элементтері мен 
қосылыстарының жоғары 
созылғыштығы ұзақ жылдар 
бойы жүйенің сенімді жұмысына 
кепілдік беруге мүмкіндік 
туғызады. 
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Канализация 
үштармағы 

 

 

Кәріздік тұрғын, әкімшілік, 
өндірістік ғимараттар ішінде 
шаруашылық-нәжіс 
ағындыларын тасымалдайтын 
негізгі кәріздік тік құбырлардан 
тарайтын екі тармақты жинақтау 
үшін қолданылады. Пластикалық 
үштармақтың кең қонышты 
конструкциясы бар 
болғандықтан, оларды кәріздік 
пластик құбырлармен немесе 
өзара жалғау жеңіл және 
қарапайым. Кәріздік 
үштармақтарда конструкция 90

о 

тік бұрышпен де, 45
о 

бұрышпен 
де және тең диаметрлі немесе 
диаметрі кішірек құбырға 
ауысуымен де болуы мүмкін. 
Полипропиленнен жасалған 
кәріздік үштармақтардың 
шойыннан жасалғанға қарағанда 
бірқатар артықшылықтары бар, 
олар тоттанбайды және 
тотықпайды, ішкі беті тегіс 
болып келгендіктен, 
полипропиленнен жасалған 
кәріздік құбырлардың бітелуін 
болдырмайды, ағатын судың шу 
деңгей төмен болады, 95⁰С 
ыстық судың әсеріне, химиялық 
жуғыш заттарға төзімді болып 
келеді. 
 

 


